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Seçimin Mesajı
AKP Hükümeti 7 Haziran seçimlerini kaybetti. Şimdi 

devleti oluşturan tüm güçler tek bir hedefe kilitlenmişler 
ve iktidarlarını korumak için görüşüyorlar. Kapitalizm işte 
böyle bir olgu. Sermaye sınıfı, burjuvazi, kendi temsilcileri 
arasında rekabete, yarışa hatta kimi zaman çatışmaya mü-
saade eder. Ama mesele iktidarını korumaya gelince ayrı 
gayrı kalmaz. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğü,  tek ırk, 
tek dil, tek din ritüelleri altında yine gündeme gelir. “Tür-
kün Türkten Başka Dostu Yoktur”, “Türkiye Türklerindir” slo-
ganları iliklerinize şırınga edilir. Aslında amaç, ekonomik 
“istikrarı” korumak ve geliştirmek, yani Türkiye burjuvazi-
sinin kazancını garanti altına almak, Türkiye sermayesinin 
bölgede ve uluslararası alanda gücünü artırmaktır. Ulus-
lararası alanda bu pek öyle kolay olmadığı için Ortadoğu 
bölgesi Türkiye burjuvazisinin ilgi alanı olarak önem kaza-
nıyor.

Burjuvaziye göre, Suriye, Irak, Mısır, Libya, Tunus’ta Tür-
kiye sermayesinin etki alanını artırmak, Suudi Arabistan, 
Katar ve Kuveyt’ten de Türkiye’ye sıcak para akışı sağlamak 
gerekiyor. Balkanlar, Rusya, İran, Afganistan, Pakistan gibi 
ülkeler dış ticarette çok önemli olmalarına rağmen şu aşa-
mada ikincil derecede rol oynuyor. 2012’den beri saydığı-
mız ilk grup ülkelerde Türkiye saldırgan, iç işlerine karışan 
politikaları ile hep kaybetti. Bunun sonucunda da AKP 7 
Haziran seçimlerini kaybetti. Ancak başka seçenek yok. 
Her ne pahasına olursa olsun bu ilk grup ülkeler üzerinde 
Türkiye sermayesi etkinliğini, Türkiye burjuvazisinin çıkar-
ları açısından artırmak zorunda. Böyle düşünüyor efendi-
ler.

Bu amaca varmak için tabiri caiz ise  burjuvazi ve onun 
temsilcisi AKP için “her yol mübah”. Kürt ulusal sorunu ko-
nusunda yıllardır sürdürdüğün sözde çözüm süreci senar-
yosunu bir anda tersine çalıştırmaya başlarsın. Rojava’da 
Kürtlerin elde ettikleri demokratik toplumsal kazanımları 
bahane ederek savaş için tetiğe basarsın, önce Rojava 
Kürdistanını sonra da Suriye’yi hedeflersin. Ondan sonra 
da bölgede diğer ülkeler üzerinde de etkini artırırsın. Tek 
taraflı düşünürsen bu yol çok basit gibi görünür ama ger-
çek öyle değildir. Böyle bir adım döner seni vurur. Zevatı 
kurtarayım derken elindekinden de olursun.

Türkiye’nin tek alternatifi iç ve dış politikada demok-
ratikleşmedir, barıştır. 7 Haziran seçimleri burjuvaziye bu 
mesajı vermiştir. Uygulanması gereken tek politika, seçim 
sonuçlarına uygun davranmaktır. Bizden hatırlatması… 
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

Öcalan Özgür Olmalıdır! 
(Sy:3’te)

> Türkiye  Kürdistanı’nda  Provokasyonlara  Son  Ver !
> Roboski’ye  Saldırma !

> Rojava’yı  Tanı !
> Suriye’de  Emperyalist  İşgale  Son  Ver !

> Demokratikleşme  ve  Çözüm  Sürecini  İşlet !
> İşçi  Sınıfı  ve  Emekçilere  Haklarını  Ver !  Zorlama !

> 12  Eylül  Faşist   Anayasasını  Kaldır !

SAVAŞA HAYIR!

“Abdullah Öcalan’ın hemen serbest bırakılmasını istemek ve Rojava Kürdistanı’na 
karşı olası maceraları engellemek, Türkiyenin bütün barış ve demokrasiden yana 
güçlerinin talebi olmalıdır.” 
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21 Haziran 2015’de yapılan HDK 
Genel Meclis toplantısı İstanbul Ceza-
yir Toplantı Salonunda 45 genel mec-
lis üyesinin katılımı ile gerçekleşti. Eş 
sözcümüz Sebahat Tuncel tarafından 
basına açık yapılan açılış konuşması 
sonrası toplantı basına kapalı devam 
etti.

Seçim kampanyamız boyunca ya-
şanan saldırılar nedeniyle yaşamını 
kaybeden yoldaşlarımız şahsında tüm 
devrimcilerin anısına saygı duruşu son-
rası divan tarafından önerilen aşağıdaki 
gündem maddeleri kabul edildi:

* Siyasi durum ve seçim sonuçları-
nın değerlendirilmesi

* Genel Kurul Hazırlıkları
* Raporlar ve Planlama

Yapılan tartışmalar sonucunda aşa-
ğıdaki kararlar alındı:

* Siyasi durum üzerine yapılan de-
ğerlendirmelerin bir sonuç bildirgesiy-
le basın ve kamuoyu ile paylaşılmasına 
karar verildi.

* 7 Haziran seçimlerini değerlen-
diren Genel Meclisimiz, HDK’yı bü-
yütmek ve güçlendirmek amacıyla 
Genişleme Komisyonumuz tarafından 
hazırlanmış olan aşağıdaki önergeyi 
karar altına aldı:

Yerel Meclislerimizi 
Güçlendirelim, 
Mahalle Meclislerini 
Yaygınlaştıralım!
Yeniden 
“Biz’ler Meclislere” 
Kongremizin temel yapı taşları olan 

meclislerimizi yeniden oluşturmak, 
oluşturulan meclisleri güçlendirmek 
öncelikli görevimizdir.

Bu temelde, bir yandan il-ilçe mec-
lislerimizi yeniden kurarken, diğer 
yandan bu çalışmalarımızı semt/mahal-
le düzeyine kadar indirmemiz toplum-
sal genişlememizi sağlama ve kitle da-

yanaklarımızı kurma bakımından önem 
taşımaktadır.

Seçim döneminde kullanılan 
“Biz’ler Meclise” sloganımız yeni dö-
nemde “Biz’ler Meclislere” temasıyla 
hayata geçirilmeli, bu temelde bir kam-
panya yürütülmelidir. Bu kampanya, 
afiş, pankart vb. dışa dönük araçlarla 
güçlendirilmeli, tüm yerel dinamikleri 
kapsayacak biçimde yürütülmeli, so-
mut iş ve ilişkiler ortaya çıkarılmalıdır.

Yerel meclis çalışmaları, yerelin 
sorunlarını ve taleplerini esas olan bir 
yaklaşımla, yerelde çeşitli sorun alan-
ları üzerinden ilişkileri genişletmeyi de 
ihmal etmeyen bir perspektifle sürdü-
rülmelidir.

Genişleme Çalışmalarına
Hız Verelim!
HDK, bu yeni dönemde bir yandan 

iç örgütsel yapısını güçlendirme çalış-
malarına hız verirken bir yandan da 
genişleme çalışmalarını sürdürmelidir 
. Seçim sürecinde, HDP ve HDK bile-
şeni olmayan çok sayıda kurum ve ini-
siyatif, HDP’yi destekleyen çalışmalar 
yapmıştır. Bu kurumlarla zaman geçir-
meden görüşmelere başlanmasının ge-
rekli olduğu açıktır.

Genişleme çalışmalarının bir aya-
ğını merkezi düzeyde yapılacak gö-
rüşmeler oluşturmaktadır. Genişleme 
Komisyonumuz çalışmalarına başla-
mıştır. Dost kurumlarla kuracağımız 
yeni ilişkilerin kimi esnek ilişkilenme 
tarzlarına da açık olması gerektiğini 
unutmamak gerekir.

Seçim döneminde kurulmuş, ortak 
seçim çalışmalarıyla sınırlı ilişkilerin 
örgütsel bir ilişki biçimine dönüştü-
rülmesi için yerel örgütlerimiz de giri-
şimlerde bulunmalıdır. Yerel ilişkiler-
de, halen kurulu bulunan platform vb. 
mekanizmaların varlığı dışlanmamalı, 
HDK bu mekanizmalarla yan yana gel-
meli, gerekirse içinde yer almalıdır.

Kongremiz İçin 
Daha Fazla Genişleme,
Daha Yetkin Temsiliyet
İnşa Edelim
HDK, önümüzdeki dönem ilk kong-

resine bu perspektifle hazırlanmalı, 
delege seçimleri ve diğer organların 
oluşumu bu yönelim esas alınarak ya-
pılmalıdır.

7 Haziran seçimlerinin ortaya çı-
kardığı toplumsal ilginin zaman geçi-
rilmeden örgütsel kanallara akıtılması 
tüm örgütümüzün öncelikli görevi ol-
malıdır.

* Kasım 2015’de seçimli Genel 
Kurul yapılmasına karar verildi. Genel 
Kurul hazırlıklarını başlatmak üzere 
Yürütme Kurulu görevlendirildi.

* Ekoloji Meclisi tarafından ya-
pılan bilgilendirmede 3. Köprü ve 3. 
Havalimanının doğa üzerindeki yıkıcı 
etkilerini göstermek üzere etkinlikler 
planlandığı, Ağustos ayı içinde Rize’de 
Ekoloji Meclisi yapmak üzere çalışma 
yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

* Halklar ve İnançlar Komisyonu 
tarafından “Halklar Konferansı” için 
hazırlık çalışmaları yapıldığı, mülteci 
ve sığınmacılar için bir çalıştay yap-
mak üzere ön hazırlıkların başlatıldığı 
bilgisi paylaşıldı.

* Emek Meclisi tarafından, Ağus-
tos ayı başlarında tüm bileşenlerin alan 
sorumlularının, tüm illerde varsa yerel 
emek meclisi temsilcilerinin yoksa bu 
alanda çalışma yürüten/yürütmeye gö-
nüllü arkadaşlarımızın katılımıyla An-
kara merkezli geniş katılımlı bir emek 
meclisi gerçekleştirileceği, hem yerel 
emek meclislerinin oluşturulmasını 
planlamak hem de Ekim Ay’ı içinde ya-
pılması düşünülen Emek Kurultayı’nı 
planlamak üzere çalışmaların başlatıla-
cağı bilgisi paylaşıldı.

* Sayın Abdullah Öcalan’a uygu-
lanan tecride bir an önce son verilmesi 
için en geniş toplumsal kesimlerle bir-
likte etkinlikler organize edilmesinin 
önemi ve aciliyeti vurgulandı.

* Eş sözcümüz Sebahat Tuncel’in 
25 Haziran Perşembe günü gerçekleşe-
cek olan yeniden yargılanma davasına 
katılım için saat 9.00 da Çağlayan Ad-
liyesi önünde buluşma çağrısı yapıldı.

* Bir sonraki Genel Meclis toplan-
tı tarihinin belirlenmesi için Yürütme 
Kurulu görevlendirildi.

Halkların Demokratik Kongresi 
(HDK) Genel Meclisi

12 Haziran 2015 
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Halkların Demokratik Kongresi - 21 Haziran 2015 İstanbul

5. Dönem 4. Genel Meclis Toplantısı 
Divan Tutanağı
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Komünistlerin Görevi

q  Orhan DEMİRBAĞ

Kürt Özgürlük Hareketi önderi 
Abdullah Öcalan, hemen şimdi öz-
gür olmalıdır. AKP eğer çözüm süre-
cinde samimiyse, seçimlerden hemen 
sonra da AKP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Malatya Milletvekili Öznur 
Çelik ifade ettiği gibi, “Çözüm süreci 
bizim için çok önemli. Çözüm süreci 
gibi ülkenin ve milletin iradesinin 
yansıdığı sandık da çok önemli.” 
açıklamasında samimiyse Abdul-
lah Öcalan’ı baş müzakereci olarak 
tanıması, gereğini yerine getirmesi 
gerekiyor. “Çözüm süreci”nin mu-
hataplarından Halkların Demokratik 
Partisi’nin (HDP) 7 Haziran seçimin-
de aldığı yüzde 13 oya tekabül eden 
6 milyondan fazla seçmenin iradesine 
saygı duymalı, Kürt Özgürlük Hare-
keti önderi Abdullah Öcalan’ı daha 
fazla zaman geçirmeden, kimseyi 
oyalamadan, laf kalabalığına başvur-
madan serbest bırakmalıdır. 

Gerçi bu satırlar yazıldığı sırada 
seçimler sonrası tek başına iktidarını 
kaybeden “kibirli” AKP yöneticileri, 
yeni kurulacak koalisyon hüküme-
tinde görev alırlar mı bilinmez ama, 

seçim sonrası yenilginin verdiği ha-
zımsızlıkla İmralı Heyeti’ni kasdede-
rek, “bundan sonra çözüm sürecinin 
filmini yaparlar” diyen Akdoğan ve 
ekibinin ne yapacağını hep birlikte 
göreceğiz. 

Öte yandan DAİŞ çetelerinin 
Girê Sipî’den (Tel Abyad) temiz-
lenmesinden sonra CB Erdoğan ve 
havuz medyası bir kez daha PYD’yi 
DAİŞ çetesinden daha tehlikeli bir 
“terör örgütü” ilan etmekte gecik-
mediler. Kürt Özgürlük Hareketi’nin 
önderi Öcalan’ın HDP projesinin 
Türkiye’de kazandığı seçim başarı-
sından sonra Rojava’da da Demokra-
tik toplum yapısının kazanımlarının 
güçlenmesi seçim kaybeden AKP ve 
doğal liderinin Suriye’ye müdahale 
etmek için TSK’ya emir verecek ka-
dar şirazesini kaybetmesine yol açtı.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı 
Cemil Bayık: “... Önder Apo’nun 
özgür koşullarda müzakere yapmadı-
ğı bir görüşmeyi kesinlikle bir çözüm 
süreci olarak kabul etmemiz mümkün 
değildir. Önder Apo da böyle bir 
çözüm sürecini kabul etmiyor... Önder 
Apo’nun, baş müzakerecinin özgür 
koşullarda, müzakere etmediği bir 

yerde sonuç çıkması mümkün değil-
dir. Daha doğrusu Önder Apo’yla 
özgür koşullarda diyalog ve müzakere 
etmeyen bir siyasal zihniyet zaten 
çözüm konusunda samimi değildir. 
Önder Apo’ya, baş müzakereciye 
böyle yaklaşan bir Hükümet’in, siyasi 
partinin çözüm sürecinde samimi 
olduğu düşünülemez.” derken, “süre-
cin” bundan sonra sürdürülebilmesi-
nin ön şartını da açıklamış oldu. 

Şimdi AKP’nin önünde iki yol var. 
Ya “Suriye’nin kuzeyinde, güneyi-
mizde bir devlet kurulmasına asla 
müsaade etmeyeceğiz. Bedeli ne olur-
sa olsun buna engel olacağız.” diye 
kükreyen CB’nın çizgisini izleyecek 
ya da Öcalan’ı baş müzakereci olarak 
tanıyıp, özgürlüğüne kavuşması yo-
lunda adım atarak “çözüm süreci”nin 
müzakere sürecine evrilmesinin 
önünü açacak. 

Kürt halkı, önderleri Öcalan’ın 
uluslararası bir komplo sonucu 
Türkiye’ye teslim edilmesini, bu-
güne kadar bedeller ödeyerek, her 
platformda girişimlerde bulunarak, 
kitlesel eylemlerle, “Öcalan’a Özgür-
lük!” şiarıyla toplanan 10 milyona ya-
kın imzayı gerekli mercilere ileterek, 

önderlerinin özgürlüğü için hayranlık 
uyandırıcak bir mücadele yürüttüler. 
Öcalan da İmralı Adası’nda ağır tecrit 
koşullarına rağmen halkının eşit ve 
özgür yaşamı için mücadeleden bir 
an geri durmadı. Özgürlük mücadele-
sine önemli katkılar yaptı. Halkların 
barış içinde bir arada yaşaması için 
Türkiye topraklarında silahlı savaşı 
bitirebileceğini, çözümün mimarı 
olduğunu herkese gösterdi.  

İşte tam da bu yüzden bugün 
“Öcalan’a Özgürlük!” istemi sadece 
Kürt özgürlük ve demokrasi hare-
ketinin talebi olmamalıdır. En başta 
Türk halkı olmak üzere, Laz, Çerkes, 
Pomak, Çingene, Ermeni, Rum... 
Türkiye’de yaşayan ne kadar halk 
varsa tüm halkların yükseltmesi gere-
ken bir istem olmalıdır. 

Abdullah Öcalan’ın hemen ser-
best bırakılmasını istemek ve Rojava 
Kürdistanı’na karşı olası maceraları 
engellemek, Türkiyenin bütün barış 
ve demokrasiden yana güçlerinin 
talebi olmalıdır. “Solcu” liberalinden, 
sosyal demokratına, devrimci demok-
ratından, sosyalistine, komünistine 
kadar bu istem hepimizin istemidir 
diyebilmeliyiz. 

Halkların Demokratik Partisi - HDP’nin 7 Hazi-
ran’daki seçim başarısı öncelikle Türkiye’nin ve Kür-
distan’ın tüm barış ve demokrasi güçlerine kutlu ol-
malı. Burjuvazi çok önemli bir şamar yemiştir. 

Ne ki, bu başarı “Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye 
Devam” ile Taksim Gezi Direnişlerinde simgeleşen 
“Her Yer Gezi, Her Yer Direniş” sloganları temelinde de-
ğerlendirilmelidir.

Henüz işin başındayız, ama önemli adımlar attık. 
Birincisi; Ülkenin ulusal demokratik güçlerinin en 
geniş biçimiyle temsil edildiği bir aday ve seçmen 
bileşimiyle sağlandı bu başarı. Bu çok önemli bir ka-
zanımdır. İkincisi; Kürt halkının kırk yıla varan saygı-
değer ve fedaice mücadelesi ile Türkiye işçi sınıfının 
doksan beş yıllık mücadelesi bu süreçte artık ayrılma-
yacak şekilde buluşmuştur. Üçüncüsü; tüm devrim-
ci güçlerin dillerinden düşürmedikleri fiili bir güç ve 
eylem birliği sağlandı. Dördüncüsü; milliyetçilik bü-

toplumunun temel soru-
nu olan mülkiyet sorunu-
nu gözardı eden ve do-
layısıyla emek-sermaye 
çelişkisini işçi sınıfından 
yana çözemeyen bir ha-
reket olarak kalır ve sınıf karşıtımızın kontrolüne girer.  

7 Haziran seçim başarısını, Gerçek Haziran olarak 
nitelerken atlamamamız gereken en önemli olgu 
Gezi Haziran’ının bu eksikliğinin tamamlanması ge-
rekliliğidir. Bu görev de doğal olarak yine komünistle-
rin, Türkiye Komünist Partisi örgüt ve üyelerinin üze-
rine düşüyor. Bundan gurur duyuyoruz ve gereğini 
yapacağız. 

(TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi’nin
Haziran 2015 sayısında yayınlanmıştır. 

www.türkiyekomünistpartisi.org 
sayfasından alınmıştır.)

yük darbe yedi, Kemalist doktrinin Kürt düşmanı yüzü, 
Kemalistler arasında dahi yara aldı, fakat önemli olan 
geniş devrimci-demokratik güçler arasında etkisizleşti. 
Halkların dayanışması belirleyici oldu. Beşincisi; bütün 
diğer olguların etkisiyle sağlanan bu başarı sonucunda 
12 Eylül faşizminin Türkiye işçi sınıfının devrimci hare-
keti üzerine çöken ölü toprağı kaldırılıp bir kenara atıldı.

Şimdi bu kazanımları doğru değerlendirmek, özüm-
semek, eksikliklerimizi de görmezden gelmeden önü-
müzdeki süreçlere yönelme zamanıdır. Bizim görüşü-
müze göre, bizim komünistler olarak üzerimize düşen 
en önemli görev, işçi sınıfının içinde, fabrikalarda, tersa-
nelerde, atölyelerde, işçi sınıfının döl yatağı semtlerde 
örgütlenme çalışmalarını kat be kat artırmaktır. Yaratı-
lan bu gelişmenin kalıcı hale getirilmesi ancak ve ancak 
barış, demokrasi, özgürlük mücadelesinin sınıf hareketi 
ile güçlendirilmesi ile mümkündür. Değilse, bu hareket 
kapitalizm sınırları içinde reformlarla yetinen, sömürü 

Öcalan Özgür Olmalıdır!



q  Mazhar DENİZLİ

Seçim dönemi boyunca televiz-
yonlardaki reklamlarda, caddelerdeki 
dev bilboardlarda AKP bir sloganla 
çıktı karşımıza; Pahalı reklamlarda 
‘Onlar konuşur AKP  yapar’ diyordu, 
toplumun her kesiminden insanlar an-
laşılacağı  gibi diğer  tüm siyasi par-
tilerin yalnızca eleştirdiği veya boş 
vaatler verdiklerini, AKP’nin ise bu 
13 yıllık iktidarı boyunca da gösterdi-
ği  gibi, icraatların partisi olduğu iddia 
edilmekteydi.

Aslında halkın belirli bir kısmınca 
kabul gördüğüne inanılan bir yargının 
sloganlaştırılmasıydı bu propaganda 
reklamları…

Son seçimde bu sloganın halk ta-
rafından eskisi kadar kabul görmediği 
ortaya çıkmış olmakla beraber son 13 
yıla baktığımızda söz konusu iddianın 
içinin ne denli boş olduğunu görebi-
liyoruz.

Aslında nedir AKP’nin son 13 yıl 
boyunca yaptığı ? İddia ettiği gibi 
güçlü bir büyüme ve her alanda tek-
nolojik atılım mı, yoksa 2008 krizi 
dışında (ki krizi takip eden yıl olan 
2009 da Türkiye %4.5 küçülmüştür) 
piyasada  dolaşan olağanüstü bir para 
ve  bildiğimiz talan ve sayısı hiç de 
küçümsenmeyecek yandaşlar tarafın-
dan  paylaşılan ranta dayalı ekonomik 
politikaların geçici rüzgarıyla kalıcı  
olması mümkün olamayan bir büyü-
menin  sağlanması ve aşağıda payla-
şacağımız ülkenin şimdiye kadar gör-
düğü en büyük ve uzun  yağma, baskı 
ve  ilkelleşme  dönemi mi ?

2002 yılında dibe vurmuş bir eko-
nomiyi yeniden başını yukarıya çevir-
diği bir dönemde  devraldıklarında, 
yukarıda da belirttiğimiz gibi uluslara-
rası koşulların da etkisiyle bir dönem 
olumlu gösterebildikleri istatistikler 
yakalamış olmakla beraber, geldiği-
miz noktada emekçi halkı doğrudan 
etkileyecek değerlerde kötüye  gidiş  
söz konusudur.

- 13 yılın toplamında yakalanan 
büyüme oranı (%3.5), gelişmekte olan 

ülkelerin ortalaması olan %4 ün  al-
tındadır. Son 5 yıl ortalaması ise çok 
daha düşük bir seviyeye gerilemiştir.

- İşsizlik yüzde 10,5’in üzerindedir 
(genç nüfusta bu oran çok daha yük-
sek seviyelere çıkmaktadır).

- Cari açık %5.5-6 seviyelerinin 
altına gelememektedir. Geldiğimiz 
noktada AKP’nin yıllarca seçim pro-
pagandası olarak kullandığı 2023 yı-
lının ekonomik hedefleri kendileri 
açısından bile hayal haline gelmiş ve 
dillendirilmekten vaz geçilmiştir.

- 13 yıl boyunca ekonomik politi-
kalar ranta  dayalı sürdürülmüş, bunun 
karşılığında yandaş  bir grup zengin-
leşmiş, ancak bu politikaların bedelini 
ülkemiz ve emekçi halk ödemiştir.

- Başta Istanbul olmak üzere tüm 
büyük şehirlerimizde yağma politika-
sı halka ait yerlerin altın tepsiyle yan-
daşlara sunulması ile sonuçlanmış, ye-

şil alanlar, tarihi eserler Ak-Vandallar 
tarafından yok edilmiştir.

- Rant politikasının parçası olarak 
özellikle İstanbul’da  gündeme  getir-
dikleri çılgın projeler, yok etme konu-
sunda kendi  vizyonlarının da ötesine 
geçtiği için yarım kalmış veya hız  
kesmiş durumdalar. 

Daha önceki yazılarımızda da üze-
rinde geniş olarak durduğumuz bu 
projelerin son durumlarını kısaca ha-
tırlatalım:

1. Kanal İstanbul Projesi; 
İstanbul’un  ekolojik dengesini alt üst 
edecek bu projeye başta bilim adamla-
rı ve meslek odalarından  olmak üze-
re büyük tepkiler geldi. Bu tepkilere 
AKP’liler bilindik cevaplarıyla karşı 
durdular. ’Dış güçler ve onların ülke-
deki işbirlikçileri Türkiye’nin güçlen-
mesini istemiyorlar’ oysa  her alanda  
ülkeyi geriye götüren, ayrıştıran gerici 
ilkel siyasi politikaları, yağmacı uygu-

lamaları ile kıskanılan bir ülkeden çok 
alay konusu olan bir ülkeye dönüştür-
dü AKP Türkiye’yi.

Tüm bu tartışmalara karşı kulla-
nılan saldırgan üsluba rağmen Kanal 
İstanbul projesinde halkın görebildiği 
hiç bir adım atılmadı.

2. Üçüncü Köprü ve Çevre 
Yolları; Bu proje de  en az Kanal 
İstanbul kadar tartışıldı. Tüm karşı çı-
kışlara rağmen ihale yapıldı. İlk etapta 
kuzeydeki orman alanında açılacak 
yollar için bir milyon ağaç kesildi.

Meslek Odalarının mücadelesi 
sonucunda Beykoz ve Rumelifene-
ri’ndeki bağlantı yollarının imar pla-
nına yargıdan iptal kararı çıktı. Mah-
keme, şehrin kuzeyinde yeni bir “rant 
merkezi” yaratacak 3. Köprü Projesi-
nin hukuksuz olduğuna hükmetti. So-
nuç olarak müteahhit işleri yavaşlaya-
rak durma noktasına getirdi.

3. İstanbul Finans Merkezi; 
Halka satılan hayal paketinin önemli 
unsurlarından biri olan İstanbul Fi-
nans Merkezi de geleceği belirsiz 
projeler arasında. ’Türkiyenin önle-
mez büyümesinin ve 2023 hedeflerine 
ulaşmasının’ yapı taşlarından biri de 
İstanbul’un finans merkezi olma özel-
liğini güçlendirecek bir proje olarak 
tüm devlet bankalarının merkezlerini 
Ataşehir’de öngörülen yere taşınma-
sıydı. Bu konuda projeler hazırlanmış  
ve inşaatın yapılacağı arsa CHP’nin 
yönetiminde olan Ataşehir belediye-
sinden AKP’nin yönetimindeki Ümra-
niye belediyesine aktarılmış olmakla 
beraber yıllardır gözle görünür  bir 
adım atılmamıştır.

4. Marmaray; 2004 yılında bü-
yük bir coşkuyla başlatılan Marmaray 
projesinde Boğaz altından geçen raylı 
tüp sistemle iki yakanın banliyö hatla-
rı birleştirilerek Halkalı’dan Gebze’ye 
kadar kesintisiz bir ulaşım hedeflen-
mişti. İstanbul için olumlu olabilecek 
bu proje bir rant hedefine dayanmadığı 
için son derece yavaş ilerlemektedir. 
Toplam 76 kilometre olarak planlanan 
projede 10 yıllık aradan sonra geçtiği-
miz yıl 5 istasyonlu  13 kilometrelik 
bölüm açılmıştır.Sadece  bu kadarlık 
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‘Onlar Konuşur, AKP Yapar’  Sloganı Üzerine...
AKP’nin 13 Yıl Boyunca Ülkemize Yaptıkları!



kısmın bile İstanbul ulaşımına yaptı-
ğı katkının görülmesine karşın 2012 
yılında kapatılan  ve Marmaray’a  
bağlanması hedeflenen banliyö hatla-
rı bitirilemediği ve inşaat çalışmaları 
bir yılı bir aşkın süredir durdurulduğu 
gibi akıbeti ile ilgili sağlıklı bir bilgiye 
de ulaşmak mümkün olamamaktadır.

5. Üçüncü Havaalanı; İstan-
bul’un dengelerini bozan bir başka 
proje olan 3. Havaalanı, gerekli hazır-
lıklar ve proje hazırlanmadan Cengiz-
Kolin-Limak gibi yandaş firmalara 
ihale ediliverdi.

Ağaçlıköy bölgesinde yapımına 
başlanan Havalanı inşaatı için çevre 
hızla ağaçsızlaştırıldı.

Hemen yanıbaşındaki su havzala-
rında su seviyelerinde ciddi düşüşler 
başladı. Hepsinden öte kuş göç  yolu 
üzerinde olan bölge, havaalanı ta-
mamlandığında kuş sürülerinin tehditi 
altında  kalacak ya da kuş sürülerinin 
göçlerini tehdit  eder hale gelecektir. 
Bu konuda CHP tarafından meclise 
soru önergeleri verilmesine karşın bir 
sonuç alınamamıştır.

2013 yılında ihale edilen projede 
dolgu çalışmaları sürmekle beraber, 
ihaleye katılan  firmalar kredi bulmak-
ta zorlanınca verilen devlet garantisiy-
le işleri kolaylaştırılmış oldu.

Sıraladığımız bu projelerin yanı 
sıra AKP’nin seçim propagandası ola-
rak kullandığı hatta geçen sayımızda 
da ele aldığımız ve alay konusu haline 
gelen %100 yerli uçak gibi projesi ile  
birlikte sıralanan çok sayıda proje de 
belirsizlikler içermektedir.

Burhan Kuzu gibi AKP ideologları 
seçim sonrası vaat edilen bu projele-
rin AKP’nin yeralmadığı bir hükümet 
eliyle gerçekleşemeyeceğini iddia et-

mekte, ülkenin 13 yıl geriye gittiğini 
söylemektedir.

Sonuç Olarak;

AKP’nin 13 yıllık iktidarı kendi id-
dia ettiklerinin aksine ülkenin tüm de-
ğerlerini yağmalama, gelecek kuşak-
lara yaşanılamaz bir ülke bırakmaya 
yöneliktir. Bunun yanı sıra demokrasi 
konusunda da son derece kötü bir si-
cile sahiptir. Tıpkı yağmaya, kalkınma 
olarak sunduğu gibi ileri demokrasi 
olarak pazarlamada çalıştığı sistem 
ise dindarlık  ile soslanmış faşizmdir. 
Roboski Katliamı, Gezi Direnişinde 
öldürülen gençler, ülke tarihinin en 
yüksek miktardaki kadın cinayetleri, 
hep AKP iktidarının icraatlarıdır.

Ancak oyun bozulmuştur. Artık 
kartları AKP dağıtamamaktadır, da-
ğıtamayacaktır. Gezi Direnişi sonrası 
Kürt Özgürlük Hareketi ile Türkiyeli 
sosyalist güçler bir araya  gelmeyi ba-
şarabilmiş ve AKP iktidarının karşısı-
na şimdiye kadar hiç tanışmadıkları 
bir güç olarak çıkmışlardır.

Elbetteki AKP ve onun liderleri si-
yaset sahnesinden kolayca çekilmeye-
ceklerdir. Ülkeyi savaş da dahil büyük 
maceraların içerisine sürüklemeye 
çalışabilirler.Ancak demokrasi güç-
leri hiç olmadığı kadar deneyimli ve 
güçlü bir durumdalar. Üstelik iktidarın 
en büyük kabusunun sinyalleri de ön-
celikle Metal iş kolundaki işçilerden 
gelmekte...

Bir başka deyişle İşçi Sınıfı sahne-
deki yerini almaya hazırlanmaktadır.

Önümüzdeki dönemde tüm de-
mokrasi güçlerini, özellikle de biz Ko-
münistleri çok önemli görevler bekle-
mektedir. 
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Faşist Darbenin Armağanı:
Atanamayan Öğretmenler

q  Ali ÖZBEK

Türkiye baştan bu yana yanlış bir eğitim modeli uygulasa da İlk Öğret-
men Okulları, Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okul-
ları gibi bazı yapılar geçmişte nitelikli eğitimciler yetiştirebilmişti.  1980 
Faşist Askeri Darbesine kadar, özellikle öğretmenlik alanında yaşanan 
açıkları gidermek üzere, farklı çözümler üretilebilmişti. Darbe hükümetinin 
1981’de yürürlüğe soktuğu 2547 Sayılı YÖK Yasası ile öğretmen yetiştiren 
tüm kurumlar “eğitim fakülteleri” çatısı altında üniversite bünyesine alındı.

İLK DARBE 80!

Eğitim fakülteleri ilk yıllarda çoğunlukla ortaöğretim branş öğretmeni 
yetiştirecek şekilde yapılandı. Ancak bu temel eğitimde ve ortaöğretimde 
alanında istihdam fazlalığına yol açtı. Yaşanan istihdam sorununu çözmek 
için bir çözüm bulan darbe hükümeti; ortaöğretimde görev alacak öğret-
menlere “yeterlilik sınavı” uygulamaya başladı. Bunun sonucu olarak da 
Türkiye “atanamayan öğretmenler” sorunuyla karşılaştı. O gün doğan ata-
namayan öğretmenler sorunu hız kesmeden sürüyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı, “kapasitemiz genişledikçe, boşluk oldukça almak 
zorundayız” diyerek kendisini savunsa da kalıcı bir çözüm getirilemiyor. 
Hali hazırda 360 bin öğretmen atanamama sorunu yaşıyor!

ÜCRETMENLİK!

Bugünkü iktidarın uyguladığı garip bir yöntem… Atanmadan öğret-
men olabilmenin diğer adı… Öğretmenler bunu ‘Ücretli kölelik’ yahut ‘Üc-
retmenlik’ diye tanımlıyor.  Çünkü bir mevsimlik işçi gibi çalıştırılan ücretli 
öğretmenler ataması yapılan bir öğretmene göre neredeyse maaş olarak 
1/3 oranında maaş alıyor. 

36 ÖĞRETMEN CANINA KIYDI!

Atanamayan öğretmenler denilince bu tanımla özdeşleşmiş Şafak Bay’ı 
da anmamak olmaz. Şafak hoca, öğretmen olarak atanmayı beklerken 
tutulduğu kanser hastalığına yenilerek yaşama veda eden Şafak Bay, ata-
namayan öğretmenlerin simgesi haline gelmişti. O günden beri 36 atana-
mayan öğretmen, yaşadıkları çeşitli sosyolojik travmalar nedeniyle intihar 
etti. Bu ölümler de faşist 80 darbesi ve bugüne kadar iktidara gelmiş tüm 
hükümetlerin cinayet karnelerine yerleştirildi. 
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Birleşik Metal-İş tarafından Tür-
kiye’nin de imzacısı olduğu Uluslara-
rası Çalışma Örgütü’nün (ILO), söz-
leşmelerinin gereklerinin Türkiye’de 
hayata geçmesi için yapılan başvuru 
neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümeti yetkilileri ile sorunun çözül-
mesi için acilen iletişime geçtiğini 
açıkladı.

ILO Örgütlenme Özgürlüğü Birimi 
Şefi Karen Curtis imzası ile gönde-
rilen mektupta, Türkiye’de otomotiv 
sektöründe işçilerin kendi sendikala-
rını özgürce seçme hakkı ve kendile-
rini temsil etmediği iddia edilen Türk 
Metal sendikası tarafından imzalanan 
toplu sözleşmenin iptali için fiili gre-
ve gittiği ve bu sorunun çözümü için 
Birleşik Metal-İş tarafından yapılan 
başvuru ile ilgili, Türkiye Hükümeti 
ile acilen iletişime geçilip, ILO’nun 
müdahil olduğu belirtildi.

Birleşik Metal İş Sendikası ILO’ya 
yaptığı başvurusunda, Örgütlenme 
Özgürlüğü Komitesi’nin geçmişte ya-
pılan başvurulara verdiği aşağıdaki 
kararlara atıfta bulundu: 

“Türkiye Hükümeti’nin işçilerin 
en fazla temsiliyete sahip olan sendi-
ka tercihlerini belirtmeleri için uygun 
mekanizmaları kurması gereklidir. Bu 
da, işçilerin şirket yönetimi tarafın-
dan kontrol edilen sendikadan toplu-
ca istifa ettikleri işyerlerinde bir gizli 
oylama mekanizmasının kurulmasıdır. 
Mevcut sendika, herhangi bir gizli oy-
lama yapılmadan, toplu sözleşmeye 
yetkili sendika olarak belirlendiğin-
den, seçimin ardından başka bir sen-
dika çoğunluk sendikası olarak ortaya 
çıkarsa, yeni sendikanın mevcut toplu 
sözleşmenin iptali ve yenisinin görüş-
melerine başlamasını isteme hakkı ol-
malıdır.” 

1. Fiili grevlerin yasallığı konu-
sunda Komite diyor ki; 

- İşçilere yasaklanan belli tip grev-
lerle ilgili (iş bırakma, sendika tarafın-
dan çağrılmayan grevler, fiili grevler, 
iş yavaşlatma ve işyerini terk etmeme 
eylemleri), bu tarz yasaklamalar sade-
ce grevler barışçıl olmaktan çıkarsa 

haklıdırlar. 
(Bakınız, 2006 Digest para 545; 

1996 Digest, paras. 496 and 497; and 
306th Report, Case No. 1865, para. 
337.) 

- Grev hakkı, sadece toplu söz-
leşmenin imzalanması sonucunda 
çözülecek grevler ile sınırlı olmama-
lıdır; işçiler ve örgütleri daha geniş 
bağlamda gerekli gördükleri takdirde 
üyelerinin çıkarlarını etkileyen ekono-
mik ve sosyal konularda memnuniyet-
sizliklerini dile getirebilmelidirler.

(Bakınız, 2006 Digest Para. 531; 
1996 Digest, para. 484; 300th Report, 
Case No. 1777, para. 71; and 320th 
Report, Case No. 1865, para. 526.)

2. Çoğunluk temsiliyetine sahip 
sendikanın belirlenmesi

- Bir işyerinde toplu sözleşme 
için, en fazla temsiliyeti olan sen-
dikayı tek yetkili sendika olarak 
tanınması tek başına 87 No’lu Söz-
leşme ile uyumsuzluk anlamına gel-
mez. Ancak, bu durum sadece bir 
dizi güvencenin sağlandığı koşullar-
da geçerlidir; (a) sertifikasyon bağım-
sız bir kurum tarafından yapılmalıdır, 
(b) temsil yetkisine sahip olan sendika 
o iş yerinde işçilerin oylamadaki oy 
çokluğuyla belirlenmelidir (c) belirli 
bir sürenin ardından, oylamada yeterli 
sayıda oy alamayan bir sendikanın ye-
niden oylama isteme hakkı olmalıdır 
(d) temsil sertifikasına sahip sendika-
ların dışındaki bir sendikanın önceden 
belirlenmiş bir sürenin, genellikle bir 
önceki oylamanın üzerinden 12 ay 
geçmesinin, ardından yeniden oylama 
isteme hakkı vardır.

(Bakınız 2006 Digest para. 969; 
1996 Digest, para. 834; 300th Report, 
Case No. 1741, para. 55; 302nd Re-
port, Case No 1826, para. 407; 328th 
Report, Case No. 2136, para. 525; 
and 332nd Report, Case No. 2252, 
para. 879.)

3. İşçilerin benimsemediği toplu 
sözleşmenin iptali ile ilgili olarak 
ise;

- Eğer toplu sözleşmeyi imzalayan 
sendikanın dışında bir sendika, ara 

süreçte çoğunluk sendikası olursa ve 
toplu sözleşmenin iptalini isterse, yet-
kililer işverene ilgili sendikanın tanın-
ması için girişimlerde bulunmalıdırlar. 

(Bakınız, 2006 Digest para. 
960; 1996 Digest, paragraf 825; ve 
330’uncu Rapor, Dava No. 2229, 
para. 955.)

- ILO’nun Birleşik Metal-İş Sen-
dikası’nın başvurusuna gönderdiği 
cevap;

“Kendi sendika tercihlerini özgür-
ce yapabilmek için ve kendilerinin 
profesyonel çıkarlarını temsil etmedi-
ği iddia edilen Türk Metal sendikası-
nın imzaladığı toplu sözleşmenin ipta-
li için, işçilerin gittiği fiili grevlerin de 
dahil olduğu otomobil endüstrisinde 
yaşanan mevcut sorunun çözülmesi 
amacıyla ILO’nun acil müdahalesini 
istediğiniz 27 Mayıs 2015 tarihli ya-
zışmanızın elimize ulaştığını belirtmek 
isterim.

Sizi temin ederiz ki, ILO, Türkiye 
Hükümeti yetkilileri ile sizin mesajınız 
elimize ulaşır ulaşmaz acil müdahale-
de bulunmak için iletişime geçmiştir. 
Hükümetin bu konuda yapacağı her 
türlü yorum ve bilgilendirme, bilginiz 
amacıyla size ulaştırılacaktır.

Genel Direktör adına,
Karen Curtis 
ILO Örgütlenme Özgürlüğü Birimi 

Şefi”

Birleşik Metal İş tarafından
ILO’ya gönderilen başvuru;

TO: Guy Ryder, ILO Genel Di-
rektörü

CC: Karen Curtis, Örgütlenme 
Özgürlüğü Birimi Direktörü

Sayın Bay Ryder ve Bayan Curtis,
Türkiye’de, şu anda otomotiv en-

düstrisinde bir dizi “fiili grev” devam 
etmekte, işçiler üye olmaya zorlandık-
ları ve kendilerini temsil etmediğini id-
dia ettikleri sendikadan istifa etmekte-
ler ve bu kurum tarafından imzalanan 
toplu sözleşmenin iptalini istiyorlar. 
Bu grev dalgasından etkilenen şirket-
ler arasında, Renault, Ford, FIAT, Case 
New Holland ve otomotiv sektöründe 
pek çok şirket daha var. Otomotiv sek-
töründe, şirket yönetimleri tarafından 
desteklenen ve kontrol edilen sendi-
kaların varlığı, demokratik sendikal 
hareketi ve genel olarak örgütlenme 
özgürlüğünün altını önemli bir ölçüde 
boşaltmaktadır. İşçiler kendi temsil-
cilerini özgürce seçememektedirler. 
İşçiler bağımsız bir sendikayı seçme 
cesaretini gösterdiklerinde, şirket yö-
netimi tarafından yaptırımlarla karşı-
laşmaktadırlar. Otomotiv sektöründe, 
sendika tercihleri nedeniyle geçmişte 
çok sayıda işten çıkarma yaşanmış-
tır. Sendikal mevzuat bu tarz ihlallere 
karşı yeterli bir koruma sağlayama-
maktadır. Grevdeki işçilerin çözüm 
aradığı en önemli konu, kendi sendika 
temsilcilerini özgürce seçebilmeleri-
dir. Türkiye’de sendikal mevzuat bir 
işyerinde birden fazla sendika olduğu 
durumlarda, en fazla temsiliyete sahip 
olan sendikanın belirlenmesi için gizli 
oylama yöntemini uygulamamaktadır. 
İşçiler ise sendika tercihlerini seçim 
yoluyla belirlemek istemektedirler. 
İşçiler aynı zamanda katıldıkları grev 
nedeniyle, çok sayıda işçinin işten atı-
labileceğinden korkmaktadırlar. 

Hükümet yetkilileri ve işverenler 
şunları söylemektedir: 

1. Bu eylemler yasadışıdır ve bu 
eyleme katıldıkları için işçiler işten 
atılabilir. 

ILO’dan Türkiye Hükümeti’ne Metal 
İşçileri İçin Acil Müdahale Çağrısı
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2. Tüm çalışanlar bu sendikadan 
istifa etmelerine rağmen, bu işyerle-
rinde Eylül 2017’e kadar geçerli bir 
toplu iş sözleşmesi vardır dolayısıy-
la işçiler istifa etmelerine rağmen bu 
sendikaya üyelik aidatı ödemelidir. 

3. 2017’ye kadar toplu sözleşmede 
herhangi bir değişiklik yapılamaz. 

ILO Örgütlenme Özgürlüğü Ko-
mitesi benzer konulara geçmiş ka-
rarlarında değinmektedir; 

1. Fiili grevlerin meşruluğu ko-
nusunda Komite diyor ki; - İşçilere 
yasaklanan belli tip grevlerle ilgili 
(iş bırakma, sendika tarafından çağ-
rılmayan grevler, iş yavaşlatma ve iş-
yerini terk etmeme eylemleri), bu tarz 
yasaklamalar sadece grevler barışçıl 
olmaktan çıkarsa haklıdırlar. -

Grev hakkı, sadece toplu sözleş-
menin imzalanması sonucunda çözü-
lecek grevler ile sınırlı olmamalıdır; 
işçiler ve örgütleri daha geniş bağlam-
da gerekli gördükleri takdirde üyeleri-
nin çıkarlarını etkileyen ekonomik ve 
sosyal konularda memnuniyetsizlikle-
rini dile getirebilmelidirler. 

2. Çoğunluk temsiliyetine sahip 
sendikanın belirlenmesi 

- Bir işyerinde toplu sözleşme için, 
en fazla temsiliyeti olan sendikayı tek 
yetkili sendika olarak tanınması tek 
başına 87 No’lu Sözleşme ile uyum-
suzluk anlamına gelmez. Ancak, bu 
durum sadece bir dizi güvencenin 
sağlandığı koşullarda geçerlidir; a) 
Yetkilendirme bağımsız bir kurum 
tarafından yapılmalıdır, b) Temsil yet-
kisine sahip olan sendika o iş yerinde 
işçilerin oylamadaki oy çokluğuyla 
belirlenmelidir c) Belirli bir sürenin 
ardından, oylamada yeterli sayıda oy 

alamayan bir sendikanın yeniden oy-
lama isteme hakkı olmalıdır d) Temsil 
yetkisine sahip sendikaların dışındaki 
bir sendikanın önceden belirlenmiş 
bir sürenin, genellikle bir önceki oy-
lamanın üzerinden12 ay geçmesinin, 
ardından yeniden oylama isteme hak-
kı vardır. 

3. İşçilerin benimsemediği toplu 
sözleşmenin iptali ile ilgili olarak;

 - Eğer toplu sözleşmeyi imzala-
yan sendikanın dışında bir sendika, 
ara süreçte çoğunluk sendikası olursa 
ve toplu sözleşmenin iptalini isterse, 
yetkililer işverene ilgili sendikanın 
tanınması için girişimlerde bulunma-
lıdırlar. Yukarıda bahsedilen kararlara 
göre, bu sorunun çözülmesi için en 
uygun yol, Türkiye Hükümeti’nin iş-
çilerin en fazla temsiliyete sahip olan 
sendika tercihlerini belirtmeleri için 
uygun mekanizmaları kurmasıdır. Bu 
da, işçilerin şirket yönetimi tarafından 
kontrol edilen sendikadan topluca is-
tifa ettikleri işyerlerinde bir gizli oy-
lama mekanizmasının kurulmasıdır. 
Mevcut sendika, herhangi bir gizli 
oylama yapılmadan, toplu sözleşmeye 
yetkili sendika olarak belirlendiğin-
den, seçimin ardından başka bir sen-
dika çoğunluk sendikası olarak ortaya 
çıkarsa, yeni sendikanın mevcut toplu 
sözleşmenin iptali ve yenisinin görüş-
melerine başlanması gerekir. Dolayı-
sıyla, ILO’dan beklentimiz Türkiye’de 
örgütlenme özgürlüğünü derinden et-
kileyen bu konulara açıklık getirmesi 
ve Türkiye hükümetiyle temasa geçe-
rek işyerlerinde sendikal temsiliyetin 
belirlenmesi için seçimlerin düzen-
lenmesi ve bu acil konunun çözülmesi 
için harekete geçme çağrısı yapması-
dır.
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Süleyman Demirel
q  Ethem GÜRSU

Hesap vermeden gitti... 12 Mart döneminde Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarına onay verme eylemini parlamento 
kulislerinde örgütleyen, oylamada en önde idamların bayraktarlığını 
yapan ve grubu fire verip vermiyor diye oturduğu yerden dönüp kont-
rol eden ve 12 Eylül’den sonra kimileri tarafından “demokrasi havarisi” 
ilan edilmesine rağmen bu eyleminden pişman olmayan, Faik Türün, 
Baki Tuğ gibi 12 Martçı katilleri partisinde üst düzeyde görevlendiren 
bu kişi Türkiye’nin en önemli politikacılarından biri nitelemesiyle dev-
let töreni ile gömüldü.

12 Eylül sonrası, Turgut Özal ile yaşadığı çelişkilerden galip olarak 
çıkan, Turgut Özal’ın şaibeli ölümü sonrası koltuğuna oturan ve 90’lı 
yıllarda, Tansu Çiller döneminde Mehmet Ağar, Veli Küçük, Ünal Er-
kan, Hayri Kozakçıoğlu, Şükrü Balcı, Necdet Menzir, Korkut Eken, 
İbrahim Şahin, Hiram Abbas eliyle ülkede onbinler ile ifade edilen “fa-
ili meçhul” cinayete imza atan, Kamuran Çörtük, Turgay Ciner, Özer 
Uçuran Çiller, Halis Toprak, Cavit Çağlar gibi “iş adamlarına” hem 
gizli işlerini finanse ettiren, hem de onlar ile yukarıda adı geçen “em-
niyetçi-güvenlikçi” ekibi ile uluslararası uyuşturucu trafiğinin Türkiye 
köprüsünü oluşturan yine Demirel’dir.

 Adapazarı-Bolu-Düzce üçgeni, Afganistan ile Avrupa arasında “tica-
retin” işleme alanı olan şeytan üçgeni ve aynı zamanda “faili meçhul” 
cinayetlerin icraat yeri olan şeytan üçgenidir. İnfaz edilmelerine gerek 
görülmeyip hayatta kalan katiller bugün Süleyman Demirel sayesinde 
ve Recep Tayyip Erdoğan korumasında ellerini kollarını sallaya sallaya 
aramızda dolaşmaktadır. O dönemde “Tansu Çiller Özel Örgütü” olarak 
nitelendirilen “örgüt” aslında Demirel’in örgütü idi. Kürdistan’da halka 
kan kusturan “Özel Harekat Polisleri” de, Türkiye’nin genelinde en ufak 
devrimci-demokratik hareketi “yargısız infaz” ile sonuçlandıran “resmi-
sivil paramiliter timler” de bu dönemin eseridir. JİTEM, İtirafçılar, MİT 
ve Polis işbirliği ile oluşturulan katil sürüleri yine aynı döneme isabet 
etmektedir.  

Süleyman Demirel, Adnan Menderes’in devamcısı, Turgut Özal’ın 
hocası ve Recep Tayyip Erdoğan’ın feyz aldığı kişi olarak 1960’lı yıl-
lardan itibaren adım adım kimileri tarafından “derin devlet” olarak 
adlandırılan sermayenin devletinin başı olmuştur. Başbakan veya 
Cumhurbaşkanı olsun, olmasın, Türkiye’deki “derin” organizasyonların 
başındaki sorumlu hep Demirel olmuştur. ABD’deki efendileri ile kimi 
zaman kısa süreli çelişkiler yaşasa da, iyi bir Mason olarak her zaman 
uluslararası sermayenin hizmetinde bulundu. ABD ve NATO politikala-
rına sonuna kadar bağlı, İMF’nin sadık ekonomik tetikçisi idi Demirel. 

Türkiye İşçi Sınıfı 70’li yıllarda Demirel’in sınıf düşmanı politikalarını, 
80’li yıllarda “demokrasi havarisi” olarak restorasyon sürecini planlama-
sını ve 90’lı yıllarda Kürt halkına ve Türkiyeli devrimcilere karşı giriştiği 
imha ve terör pratiklerini hiç bir zaman birileri gibi yok saymayacaktır. 
Herkesin gönlü ferah olsun. Türkiye İşçi Sınıfı, Süleyman Demirel’i ta-
rihsel ve politik açıdan hak ettiği yere oturtmuştur.  O bir sınıf ve halk 
düşmanıdır !

Empay işçisi Birleşik Metal-İş’e üye olarak yuvasına döndü.



THY Teknik A.Ş.’de devam eden 
işkolu tartışması, Yargıtay’ın vermiş 
olduğu kararla kesinleşti. Bu karar ile 
şirket metal işkoluna dahil oldu. Kara-
rın hukuki olarak geri dönüşü bulun-
muyor. 

Açık ki bu karar, şirket bünyesin-
de çalışan yaklaşık 5 bin personelin 
sendikal temsiliyetini, daha önemlisi 
toplu sözleşmeli çalışma düzenini et-
kileyecek.

THY emekçileri, zor yıllar geçirdi. 
THY’nin bölünmesi ve farklı şirketler 
üzerinden faaliyetlerin yürütülmesi en 
başta çalışanları olumsuz etkiledi. İş 
güvencesi zayıfladı, ücret makası açıl-
dı, iş yoğunluğu arttı.

Bu bölünme, havacılık sektörün-
de yıllara dayanan köklü sendikal 
örgütlülüğü de vurdu. HABOM’a 
apar topar yandaş sendika yerleştirme 
operasyonunu, Hava-İş’e yapılan mü-
dahale izledi. THY Teknik çalışanları 
bu dönem, kendilerinin değil şirket 
yönetimlerinin kararıyla hareket eden 
sendikalarla yüz yüze bırakıldı.

HABOM’da sektöre yakışma-
yan toplu sözleşmeye imza atanlara 
ve sonrasında THY Teknik’e geçiş-

te meydana gelen mağduriyetlerin 
sorumlularına kimsenin güvenmesi 
mümkün değil. Bu nedenle artık ne 
Çelik-İş, ne de Hava-İş THY Teknik 
çalışanlarını temsil etme ehliyetine sa-
hip değil. Türk Metal’i de buraya ek-
lemekte hiçbir sakınca yok. Renault, 

Tofaş, Ford başta olmak üzere birçok 
fabrikada çalışan on binlerce metal 
işçisinin istifa ettiği, bir o kadarının 
da kurtulmak için çaba sarf ettiği bu 
sendikanın, THY Teknik çalışanları 
için karanlık bir gelecekten başka bir 
anlam taşıması mümkün değildir.

THY Teknik’te 
bugün acil ihtiyaç 
“gerçek bir sendika”dır
Gerçek sendika, çalışanların söz 

ve karar sahibi olduğu sendikadır. 
Temsilcilerini atamayla değil seçim-
le belirleyen, yönetimini özgürce ve 
demokratik yöntemlerle oluşturabilen 
sendikadır.

Gerçek sendika, çalışanların toplu 
sözleşme taslaklarının hazırlanmasın-
da yer alabildiği, taleplerini belirleye-
bildiği sendikadır. Çalışanın onayı ol-
madan sözleşmelerin imzalanmadığı 
sendikadır.

Gerçek sendika, şirket yönetimle-
rinin güdümüyle değil, çalışanın ira-
desiyle var olan sendikadır.

Birleşik Metal-İş, işte böyle bir 
sendikadır. Birleşik Metal-İş, çalışan-
ların “kendisine ait olan” biricik sen-
dikasıdır.

THY Teknik çalışanları şirketin 
metal işkoluna dahil olmasını bir fır-
sata çevirebilir, birliğini yeniden ve 
geçmişe göre çok daha güçlü tesis 
edebilir ve “gerçek bir sendikal yapı” 
oluşturabilir. Bunun adresi Birleşik 
Metal-İş’tir.

1 Temmuz tarihinde mevcut toplu 
iş sözleşmesinin yürürlüğü doluyor. 
Toplu sözleşmeli düzenin korunması 
ve yeni kazanımların eklenmesi için 
şimdi adım atma zamanıdır.

THY Teknik çalışanları bu adımı 
atmaya başladı. DİSK Birleşik Metal-
İş’le buluşma başladı. Tüm THY Tek-
nik çalışanlarını e-devlet şifrelerini 
almaya, birliğini DİSK Birleşik Metal-
İş’te güçlendirmeye davet ediyoruz.

Gelin THY Teknik çalışanlarına ait 
yeni ve güçlü bir sendikal yapı kura-
lım.
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THY TEKNİK A.Ş.’de acil ihtiyaç 
“GERÇEK BİR SENDİKA”dır!

Dünya Sendikal Hareketinden
Brezilya’da sendikalar Mercedes Benz işçileriyle dayanışmada
Brezilya’da Mercedes Benz fabrikasında 500 işçinin işten atılmasını protesto et-
mek için başlatılan grev sürüyor ve grevci işçilere verilen destek artıyor. Kimya ve 
diğer sektörlerden sendika yöneticileri 25 Haziran’da grevci işçileri ziyaret ederek 
dayanışmalarını gösterdiler.

Doğu Afrika sendikaları güçlerini birleştiriyor
Doğu Afrika sendikaları bölgedeki sendikaları güçlendirmek, güvencesiz 
çalışmaya karşı mücadele etmek ve iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek 
için güçlerini birleştiriyor. Danimarka sendikal merkezi LO-FTF’nin desteklediği, 
IndustriALL’un Doğu Afrika sendikalarını güçlendirmeye yönelik projesi 5 
Haziran’da Tanzanya’da başladı.

Kimya sektöründe işkolu toplu sözleşmelerine doğru
Bu yılın başında Almanya’da kimya sektöründe bağıtlanan işkolu düzeyinde toplu 
sözleşmenin ardından, Belçika ve İspanya’da da IndustriALL Küresel Sendika 
üyesi örgütler kimya sektöründe önemli kazanımlar içeren toplu sözleşmeler 
bağıtladı.

ILO tüm işçilerin daha fazla korunması çağrısı yapıyor
Emek dünyasındaki değişmeler işçilerin, özellikle geçici ya da güvencesiz işlerde 
çalışan işçilerin korunması sorununu gündeme getiriyor. Cenevre’de Uluslararası 
Çalışma Konferansı’nda, Sosyal Koruma Komitesi, işyerlerinde bu alandaki yeter-
sizliklere daha etkin müdahale konusunda vardığı sonuçları/tavsiyeleri açıkladı.



İzmir’in Buca İlçesi Merkez Komu-
tanlığında zorunlu askerlik yapan er Os-
man Karadeniz’den 12 Haziran’dan beri 
haber alınamıyor. Yıllardır kayıplar mü-
cadelesi yürüten insan hakları savunucu-
ları ve kayıp aileleri olarak devletin elinde 
bulunan bir askerden 15 gündür haber alı-
namaması karşısında endişeliyiz. Zorunlu 
askerlik yapan Osman Karadeniz’in can 
güvenliği Milli Savunma Bakanlığı’nın 
ve AKP hükümetinin sorumluluğunda-
dır. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz 
ve Başbakan Davutoğlu Osman Kara-
deniz’in başına gelenleri açıklamak zo-
rundadır. Olayın derhal ciddi bir biçimde 
araştırılıp, soruşturularak açığa kavuştu-
rulmasını talep ediyoruz. Biz İHD İzmir 
Şubesi olarak Karadeniz ailesi ile birlik-
te tüm yasal girişimlerde bulunduk.Kayıp 
Osman Karadeniz’in bulunması için; 
İnsan hakları örgütlerini, tüm partileri ve 
demokratik kitle örgütlerini girişimlerde 

bulunmaya,medya çalışanlarını bu olayı 
gündemleştirmeye çağırıyoruz  Kayıp ya-
kınları ve hak savunucuları olarak bu ola-
yın takipçisiyiz. 

Bu hafta 25. dönem milletvekilleri 
yemin ederek göreve başladı. 7 Haziran 
seçimleri, demokratik hukuk devleti ku-
rabilmek için Türkiye’ye önemli bir fırsat 
sundu. Seçimlerin demokratik olmayan 
bir rejimden demokratik bir rejime geç-
meye vesile olması için partilerin, hak 
karşıtı söylemler yerine, ülkenin sorun-
larıyla yüzleşen, barış ve çözümünden 
yana, hak ve özgürlükler eksenli, bir siya-
sete geçmelerini talep ediyoruz. Partileri, 
tüm annelerin gözyaşındaki sorumluluğu 
kabullenip, bu gözyaşlarını dindirecek 
politikaları hayata geçirmeye çağırıyoruz.

Bugün barış karşıtı, çatışmacı, yurt-
taşı düşman gören politikaların sonucun-
da işlenen insanlık suçlarından biri olan 
Selahattin Akbulut’un gözaltında kay-
bedilmesi gerçeği unutulmasın diye bu-
luştuk. 60 yaşındaki Selahattin Akbulut 
Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Ken-
hizirkan (Tatlıçayır) Köyü, Mehmetşirvan 
(Eriktepe) Mezrası’nda yaşıyordu. Koru-
culuğu kabul etmediği için baskı altınday-
dı. 

Defalarca gözaltına alındı, işkence 
gördü, ölümle tehdit edildi. 21 Haziran 
1995 günü askerler Mehmetşirvan mez-
rasına baskın düzenledi. Baskın sırasında 
sivil giyimli 5 kişi Selahattin Akbulut’u 
evinden alıp zorla beyaz bir torosa bindi-
rerek götürdü. Onu “Komutan çağırıyor, 
karakolda ifaden alınacak, götürüp he-
men geri getireceğiz” diye gözaltına alan 
sivil giyimli kişilerin arasında ailenin ve 
köylülerin tanıdığı Mehmet, Levent ve 
Recep ön isimli uzman çavuşlar da vardı. 

Akbulut’u sormak için Bismil Jan-
darma Tabur Komutanlığına giden aileye 
Tabur Komutanı İzzet Cural “Bizde yok” 
dedi. Aile Bismil Cumhuriyet Savcılığına 
başvurdu. Gözaltı işlemi önce sözlü ola-
rak kabul edilse de sonrasında reddedildi. 
Tüm girişimler sonuçsuz kaldı; Selahat-
tin Akbulut’tan 8 ay boyunca haber alına-
madı. 26 şubat 1996 tarihinde Akbulut ai-
lesini telefonla arayan ve kendini astsubay 
olarak tanıtan bir kişi onları Kuruçay’da 
gömülü bulunan bir ceset teşhisi için ça-
ğırdı. Selahattin Akbulut’un eşi ve kız 
kardeşi Işıklar köyüne gitti. Kol ve ayak-
ları kesilmiş tanınmaz haldeki cesedi 
giysilerinden teşhis ettiler. Akbulut’un 
işkence ile öldürülen bedeni kaybedilmek 
üzere Dicle’ye katılan Kuruçay’da kuma 
gömülmüştü. Ceset üzerinde yapılan ince-
leme sonucunda savcılık, maktulün 6 ay 
önce ateşli silahla öldürüldüğünü açıkladı. 

Gözaltına alınıp öldürülmesi arasın-da 
geçen iki ay boyunca Akbulut’un başı-
na gelenler araştırılmadı. Selahattin Ak-
bulut’u gözaltına alanlar, vahşice öldüren-
ler bilinmesine rağmen 20 yıldır gözaltına 
alındığı inkar edildi, hukuk işletilmedi, fa-
iller cezasızlıkla ödüllendirildi. Selahat-
tin Akbulut’un kaybedilmesinden Bismil 
İlçe Komando Tabur Komutanı İzzet Cu-
ral başta olmak üzere Bismil Jandarma-
sı sorumludur. Görev yaptığı süre içinde 
Bismil’de kayıp, infaz, işkence ve köy 
yakma gibi insanlık suçlarını sıkça uy-
gulayan İzzet Cural hiçbir soruşturmaya 
tabi tutulmadı, aksine Jandarma Genel 
Komutanlığı Hareket Başkanlığı’nda Dai-
re Başkanlığı görevine kadar terfi ettirildi. 

Selahattin Akbulut’un kaybedilmesin-
den dönemin; Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel ve Tansu Çiller’in Başbakan, Na-
hit Menteşe’nin İçişleri Bakanı olduğu 50. 
hükümet, İsmail Hakkı Karadayı’nın Ge-
nel Kurmay Başkanı, Aydın İlter’in Jan-
darma Genel Komutanı olduğu TSK, Or-
general Doğan Bayazıt’ın Genel Sekreter 
olduğu Milli Güvenlik Kurulu sorumlu-
dur. Selahattin Akbulut’un kaybedilme-
sindeki failler ve faillere bu vahşi ortamı 
sağlayan Sorumlular yargılanmalıdır. 

Selahattin Akbulut dosyasındaki 20 
yıllık cezasızlık son bulmalı, adalet sağ-
lanmalıdır. 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
İZMİR ŞUBESİ
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Selahattin Akbulut dosyasındaki
20 yıllık cezasızlık son bulsun!     

Politika  Gazetesi Dağıtım Adreslerimiz
Politika Gazetesi 57 ilde temsicilerimiz vasıtasıyla dağıtılmakta ve satılmaktadır. Şimdi ikinci aşama 

olarak il ve ilçelerde Kitabevi ve Gazete Bayiileri vasıtasıyla da dağıtımı genişletmek amacındayız. Siz 
de il ve ilçelerinizde uygun gördüğünüz Kitabevi ve Gazete Bayiileri ile ilişki kurarak onların isim adres 
ve telefon numaralarını Gazete Merkezimize iletebilirsiniz.
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q Ahmet ÇAVLI

Komünal ekonomi, demokratik-ekolo-
jik-kadın özgürlükçü toplum yapısına da-
yanır. Bu anlamda ekonominin kendi özü-
ne kavuşturulması, yani tekrar toplumun 
doğal gelişme seyrine hizmet edebilmesi 
için gerçek anlamda toplumsal bir alan dü-
zeyine getirilmesi gerekir. Ekonomi, başta 
onun gerçek yaratıcısı kadın-erkek, tüm 
işçi ve emekçiler olmak üzere  ekonomiden 
dışlanan tüm toplumsal kesimlerin tekrar 
denetiminde olan, ortak bir ekonomi an-
layışı ve sistemin kurulması ile ancak ko-
münal ekonomi anlamını kazanabilir. Ko-
münal ekonomi, toplumun ihtiyaçlarının 
neler olduğunu, bu ihtiyaçların miktarları 
ve özellikleri, bunların hangi yöntemler ve 
araçlarla, hangi ilke ve ölçülere göre kar-
şılanacağına ortak, doğrudan karar veren 
demokratik bir sistemdir.

Ekolojik-ekonomik yaşam tarzında top-
lumsal üretimlerde komün - kooperatifler 
esas alınır ve buna yönelik toplumun aldığı 
kararları yine toplum kendisi uygular. Eko-
nominin iki temel alanı vardır. Bunlar, üretim 
ve tüketim alanlarıdır. Her iki alan üzerinde 
toplumsal bir denetim sağlandığı takdirde 
ekonomi tamamen kontrol altına alınmış 
olur. Burada kapitalist devletin hukuk ve 
yasalarına ihtiyaç yoktur. Komünal ekonomi 
demokratik bir sistem ve toplumun deneti-
minde olduğundan, ilke ve ölçüler, ekonomi 
yasaları çerçevesinde yine toplum tarafın-
dan belirlenir ve herkes bu yasa çerçevesin-
de komün - kooperatiflere katılır. 

Ekonomiyi ekonomi kılan temel ölçü, 
temel ihtiyaçları karşılama ve bunu ya-
parken de ekoloji karşıtı haline gelmeme-
sidir. Burada önemli olan kuşkusuz ahlaki 
ölçülerin suistimal edilmemesidir. Ahlakın 
olduğu yerde ne özel mülkiyet anlayışı 
olur ne de, tekelci kar-sermayenin eli olur. 
Ahlak ve politika, komünal ekonomik ya-
şam tarzında olmazsa olmazıdır. Komünal 
ekonomi de, insanlar işbölümü sayesinde 
ihtiyaçlarını karşılamak için imece yolunu 
seçerler. Herkes bu işbirliği ve işbölümü 
sayesinde kendi alanında uzmanlaşır. Salt 
ekonomide değil, zanaat, ticaret, bilim, 
eğitim, yönetim, genel hizmetler gibi faa-
liyet alanları da doğar.                                                                                                             

Peki, insan gibi bir varlığın elinde bu 
kadar zengin (tarım, toprak, orman) bir 
çalışma alanı-faaliyeti olurken, nasıl olurda 
aç ve işsiz kalabilir. Bu ciddi bir paradoks-
tur. Doğada o kadar imkân ve olanaklar 
var ki, sadece bunu gerçekten toplumun 

hizmetine koyabilecek bir komünal eko-
nomik anlayış ve yaşam tarzını örgütlemek 
gerekmektedir. Bunun için, öncelikle ko-
münü zihniyette inşa etmemiz ve toplu-
mun her alanında akademileşmeye ağırlık 
vermemiz gerekmektedir. Ekolojik - Eko-
nomik Akademiler, toplumun zihniyette 
aydınlanması bakımından en temel ve 
öncelik gerektiren bir faaliyet olmaktadır. 
Çünkü komünal ekonomi özü itibariyle bir 
paylaşım ekonomisidir. Uygarlık, özelde 
ise kapitalizm insanda yarattığı bireycili-
ği, bencilliği aşması için komünal yaşam 
tarzını öncelikle kendi kişiliğinde gerçek-
leştirmesi ve komünaliteyi salt ekonomi 
alanında değil, yaşamın tüm alanlarında 
pratikleştirmesi gerekmektedir. Demok-
ratik toplumun  temelinde tarihsel nitelik 
taşıyan tüm gelenekler değerlidir. Bunların 
en başında gelen dayanışma, komün eko-
nomileri temel birim rolünü oynar. Komün 
ekonomisi demokratik toplumun da temel 
birimidir. Nasıl ki ekonomik tahakküm tekel-
leri ulus-devletin temel ekonomik sömürü 
birimleriyse, komün ekonomik birimleri de 
demokratik toplumun temel ekonomik ya-
şam birimleridir. Halkların birlikte yaşamı, 
demokratik toplumun, komün ekonomisi 
üzerinde yükselir. Komün ekonomisinin içe-
riğini fazla açma gereği duymuyoruz. Bir aile 
komününden tutalım demokratik topluma 
kadar, ihtiyaca göre nicelik olarak büyük 
ve nitelik olarak sayısız birim inşa edilebilir. 
İdeal tarım ve fabrika komünleri en başta 
gelenleridir. Ayrıca çok amaçlı kooperatif, 
ulaşım, sağlık ve eğitim komünleri de önde 
gelen komün tipleridir. Mühim olan önce-
den komünleri belirlemek değil, ihtiyaca ve 
işlevine göre komünal birimlerin her çeşidi-
ni uygun sayıda ve nitelikte inşa etmek, ko-
münsüz hiçbir birey bırakmamaktır. 

Demokratik toplum, tüm üyelerini ko-
münlerde örgütleyen ve görevlendiren 
yapıdır. Komünsüz birey mümkün olma-
dığı gibi, olduğunda da hastalanmış ve 
yozlaşmaya yatmış demektir. Demokratik 
toplum bireylerinin, özellikle onun inşacı 
kadrolarının temel görevi, tüm bireyleri 
mutlaka bir veya birkaç komünün aktif ça-
lışanı yapmaktır. Demokrasi ve özgürlükler 
bir bütündür. Bu konuda demokratik ve 
özgürlükçü olunmazsa hiçbir konuda de-
mokratik ve özgürlükçü olunamaz. Kadın 
özgürlüğü ve demokratik toplum doğru 
bir anlayışa sahip olunmadan ekonomide 
de  demokratik komünal, yani demokratik 
toplumcu olunamaz.  Ekonominin demok-
ratikleşmesi, dolasıyla toplumsallaşması  
için demokratik komünal toplum anlayışı-
na ve kadın özgürlük çizgisine sahip olmak 
şarttır. Bunlar bir bütünün parçalarıdırlar. 

Devrimci demokrasi anlayışına sahip olun-
madan özgürlükçü, demokratik olunamaz. 
Dolayısıyla komünler demokratik, ekolojik, 
cinsiyet özgürlükçü olmalıdır. Komünal bir 
yaşam anlayışı öncelikle zihniyette dev-
letçi, baskıcı sınırların dışına çıkmalıdır. 
Adeta gösteri toplumu hastalıkları biçi-
minde değilsek, mitinglerde yürüyüşlerde, 
müzik şölenlerinde sadece şov yapmak, 
Facebook’da resim paylaşmak işimiz ol-
mamalı, toplumun örgütlenmesine ibadet 
eder gibi yaklaşmalıyız. İşte burada demok-
ratik belediyecilik önemi ve örgütlenmesi 
önümüze çıkıyor. Yaptığım araştırmalar ve 
yoğun çalışmalar sonunda Avrupa’da ve 
ABD’de belediyecilik ve başkanlık konu-
mu incelendiğinde belediye başkanlarının 
sembolik oldukları önümüze çıkar. Asıl ağır-
lık meclis üyelerinin sırtındadır. Tabii ki bur-
da bir şey daha önümüze çıkıyor. Belediye 
meclis üyelerinin yetenek ve liyakata sahip 
olup olmadıkları. Belediye meclis üyelerinin  
kooperatifler konusunda, komünal eko-
nomi konusunda, meclisler ve demokratik 
siyasi akademilerin oluşum ve örgütlen-
mesinde yetersiz oldukları açık ve nettir. 
Özellikle komünal demokrasi ve komünal 
ekonomi, kooperatifler konusunda sınıfta 
kaldıklarını söylemek zorundayım. Eleştiri 
ve özeleştiri insanı, toplumu doğruya gö-
türür. Günümüz dünyasında çağı belirleyen 
bilgisayar, sibernetik, teknolojik devrim ça-
ğında sınırların hükümsüz olduğu bir dün-
yada, belediyelerimizin görevi sadece çöp 
toplamak ve parke taşı döşeme değildir. Be-
lediyelerimizin temel hedefi kendisine has 
üretim biçimini bulup uygulamaktır. 

20 yıldır iktidarız, kurulmuş tek demok-
ratik kooperatif  yoktur, burda belediyeler-
de sağlıklık kadroların olmadığı gerçeği 
hemen ortaya çıkıyor. Mardin Büyük Şehir 
Belediye Başkanı’nın dünya kadar önemli 
işi olduğu halde, kadroların yetersizliği, 
meclis üyelerinin  siyasal sosyal, politik 
anlamda yetersizliği, başkanı uğraşma-
ması gereken işlere götürmektedirler. 
Türkiye’de, Mardin’de, Ortadoğu’da konu-
mu ve ağırlığı belli olan bir Başkanın baş-
kalarının da yapabileceği işlerle uğraşmak 
zorunda kalması kabul edilemez bir du-
rumdur. Belediye Başkanımızın yokluğun-
da işlerin aksadığı göze çarpıyor. Bu Meclis 
üyelerinin kadrosal niteliklere göre seçil-
memesinden kaynaklanmaktadır. Genel-
leme yapmadan eleştiriyorum; Belediye 
meclis üyelerinin yetersizliği, sosyal, siya-
sal, ekonomik, kültürel, sportif, mimari ve 
kooperatif alanlarında maalesef karşımıza 
çıkıyor. Evrensel düşünmeden tartmadan 
sırf bazılarını memnun etmek için ahbap 
çavuş ilişkileri içinde, biraz da feodalizmin 

etkisinde kalınarak, dar grupçu zihniyet 
aşılmadan çoğu belediye meclis üyeleri se-
çilmiştir. En azından belediye meclis üye-
leri tespit edilirken veya atanırken halka 
sorulsaydı veya yerel yönetim akademile-
rinden geçseydiler bu durumda olmazdık.

İspanya’da uygulanan Mondragon Koo-
peratif biçimi, İsrail’de uygulanan Kibutzlar, 
Sovyetler’de uygulanan Sovhozlar, Kolhoz-
lar, Küba’daki, Venezuella’daki kooperatif-
ler hakkında ne gibi tartışmalar yapıldı. 
Türkiye’de Köy-Koop, Halk-Koop, Tariş’ler 
incelendi mi? Kürdistan’da bir an önce Ta-
rım, Hayvancılık, Ormancılık, Madencilik 
alanlarında kooperatifleşmeye gidilmeli. 
Tarım alanında, Buğday, Çavdar, Arpa, Mı-
sır üretiminin kooperatifleşme yoluyla top-
lumsallaştırılması konuları hızlı bir şekilde 
incelenmeli ve kooperatifleşme gerçekleş-
tirilmelidir. 

Kürdistan’da her taraf su olmasına rağ-
men, Fırat, Dicle, Munzur v.s.’den yeteri ka-
dar yararlanmıyoruz. Mardin, Diyarbakır, 
Iğdır, Ardahan, Ceylanpınar, Kızıltepe, Derik, 
Nusaybin, Mazıdağı  ilçelerin, ovalarından, 
düz alanlarından yararlanmıyoruz. Maden-
lerimizi işletemiyoruz. Kürdistan Özerk 
Bölgelerine has ekonomik üretim biçimini 
yaratamıyoruz. Kürdistan Özerk Bölgeleri-
miz gelişime müsait yerler. Neden koope-
ratiflerin öncülüğünde,  Parke Taşları, Boru, 
Yer Döşeme Taşları üretmenin çalışmasını 
yapmıyoruz?  Neden, Migros, Carrefour gibi 
mağaza zincirlerine alternatif, tüketim koo-
peratifleri düşünmeyelim? Bunların tümü, 
Kooperatiflerin kurulması Belediyelerin 
öncülük etmesiyle olur. Tekelci sermayeye 
karşı, sömürgeci ekonomiye karşı, komünal 
ekonomiyi yaratmalıyız. Bunu gerçekleştir-
mek de şov yapmakla, gösterişle olmuyor. 
Sağlıklı, ilkeli, kollektif düşünen, toplumun 
çıkarını kendi çıkarının ve herşeyin üstünde 
tutan devrimci kadrolarla olur. 

Komünal ekonomi bugün için Türkiye 
Kürdistanı sahasında özellikle belediyeci-
liğin de sağladığı olanaklar ve onun Halk 
Meclisleri ve devrimci politik irade ile des-
teklenmesiyle yaşama geçirilmeye fiilen 
başlanabilir. Komünistler, diğer devrimci 
demokratik unsurlar ile birlikte bu çalış-
manın en önünde ve tam ortasında, için-
de olmalıdır. Bu model başarıldığı oranda 
-ki başarılmalıdır- Türkiye’nin tümü için bir 
örnek teşkil edebilir ve işçi sınıfını, emek-
çi halkları, kadınları ve gençleri, sosyalist 
düşünceler doğrultusunda iradesini orta-
ya koyacağı koşulların yaratılmasını teşvik 
edici bir model olabilir. Bugün Kürdistan’da 
yaşadığımız pratik ve deney devrimci hare-
ket açısından bu derece önemlidir. 
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q  Veli KARAKAYA

Türkiye Komünist Partisi bu seçimler-
de, üye ve taraftarlarının içinde yer aldığı 
HDP’yi tüm gücüyle destekledi. HDP’nin 
barajı geçerek gösterdiği başarı, Türkiye 
işçi sınıfının, tüm ezilen emekçi halkların, 
yoksul köylülerin ve ilerici güçlerin or-
tak zaferidir. Partimiz bu başarıya büyük 
önem vermektedir. Bu başarı birçok açı-
dan ülkemizdeki devrimci mücadeleye 
ciddi olanaklar sunmaktadır.

Birincisi, Erdoğan’ın “başkanlık sis-
temi” adı altında kurmak istediği gerici 
diktatörlük projesi iflas etmiştir. Barajın 
geçilmeme durumunda AKP’ye akacak 
olan milletvekillikleri, HDP’nin 80 millet-
vekili ile meclise girmesi sonucu AKP’nin 
elinden gitmiştir. Başka bir deyişle, 
Erdoğan’ın diktatörlük projesini suya 
düşüren esas unsur, HDP ve onun zaferi 
olmuştur. Bu, kitleler önünde her fırsatta 
vurgulanması gereken bir gerçektir.

İkincisi, tüm ülkede ciddi bir umut 
ve iyimserlik havası doğmuş, herkes son 
10 yılda gerçekleştirilen faşist kanun ve 
düzenlemelerin, atılmış gerici adımların 
iptali için ciddi bir beklentiye girmiştir. 
“Başkanlık Sarayı”ndan faşist “İç Güven-
lik Yasası”na kadar bir çok düzenleme-
nin iptali artık yasal olarak mümkündür 
ve yurttaşlar giderek yükselen bir sesle 
bunu talep etmektedir. Toplumdaki bu 
demokratik beklenti ve ısrar, komünistler 
ve devrimci güçler için son derece elve-
rişli bir mücadele zemini teşkil etmekte-
dir.

Üçüncüsü, HDP siyasal çizgisiyle ger-
çekten bir “ülke partisi”; sadece Kürtlerin 
değil, Türkler de dahil tüm halkların ve 
ezilenlerin partisi olduğunu göstermiştir. 
Faşist MHP’nin ve şoven “ulusalcı”ların 
hala Kürt ve “Apo düşmanlığı”ndan ne-
malanmaya çalışmasına rağmen, ar-
tık Kürt düşmanlığı Türk halkını gerek 
emekçi, gerekse aydın kesimlerinde ağır 
ağır kırılmaya başlamıştır. Bu çok ciddi 
bir kazanımdır. Geçmişte devrimcilerin 
“PKK yandaşı” olarak gösterilip ezilmesi 
karşısında kitlelerin gösterdiği duyarsız-
lık hatırımızdadır. Ancak bugün, içinde 
PKK’nin mücadelesine saygı duyan ve 
destekleyen birçok üyenin olduğu bir 
parti, devletten “Meclis yardımı” alma 
noktasına gelmiştir. Demokratikleşme ve 

Barış süreci sürdüğü takdirde, ucuz PKK 
düşmanlığı ile artık hiçbir yere varılama-
yacaktır. 

Dördüncüsü, TC’nin AKP ve Erdoğan 
eliyle Ortadoğu’da giriştiği kanlı macera 
büyük darbe yemiştir. Suriye’deki iç sava-
şı körükleme, IŞID’a el altından sağlanan 
destek gibi Türkiye’de hiçbir kitle desteği 
olmayan maceracı politikalar, artık AKP 
meclis çoğunluğu ve CB yetkileri arka-
sına sığınılarak kolayca sürdürülemeye-
cektir. 

Beşincisi ve en önemlisi, TC devle-
tinin “geleneksel aklında“ oluşan belir-
sizliktir. 12 Eylül sonrası halka karşı suç 
işlemiş olan bütün “derin devlet” örgüt-
leri hala ayaktadır ve bunların bir kısmı 
Erdoğan’ın emrine girmiştir. Ancak dev-
letin 90 yıllık ideolojisi olan Kemalizm 
ve ordu vesayeti, Erdoğan tarafından 
Ergenekon davası sürecinde gözden dü-
şürülmüştür. Artık CHP tabanında bile 
“Atatürkçü askeri darbe” heveslilerinin 
ağırlığı oldukça azalmıştır. AKP’nin Ke-
malizmin yerine ikame etmeye çalıştığı 
“siyasi İslam” ise son 4 yıl içinde yaşanılan 
hırsızlık ve yolsuzluk vakalarıyla dindar 
kesimde bile önemli ölçüde prestij yitir-
miştir. Kitleleri manipüle etmekte kulla-
nılan iki geleneksel ideolojik araç, yani 
gerek Kemalizm, gerekse siyasi İslam, kit-
leler gözünde etkinliğinden çok şey yitir-
miştir. Burada yeni ve ilerici bir ideolojik 
çıkış için önemli olanaklar vardır.

Yediği darbeyi hazmedemeyen Erdo-
ğan ve çevresi, yeni provokasyonlarla or-
tamı bulandırmak ve bir iç savaş ortamı 
yaratarak oluşan demokratik kazanımı 
iptal etmek peşindedir. Diyarbakır’da son 
yaşanan cinayetler bunun göstergesidir. 
Rojava Kürdistanı ve Suriye’ye yönelik 
provokasyonlar, savaş girişimleri günde-
me gelebilir. Kürt Özgürlük Hareketi ve 
ilerici güçler, sağduyulu politikalarıyla bu 
kışkırtmalara geçit vermeyecektir. 

HDP’nin zaferi, başta Kürt Özgürlük 
ve Demokrasi Hareketi olmak üzere tüm 
ilerici güçlerin ortak başarısıdır. HDP baş-
kanı Selahattin Demirtaş’ın seçim başa-
rasının hemen ardından yaptığı açıkla-
mada, diğer örgütlerle birlikte Partimize 
adını vererek teşekkür etmesi, geçmişten 
gelen ve geleceğe uzanan dayanışmanın 
ve ortak mücadelenin ifadesidir.

HDP elbette ki bir sınıf partisi, ya da 

Marksist-Leninist bir örgüt değildir. An-
cak bu atılımıyla gerici bir projeyi boşa 
çıkarmış ve ilerici toplumsal atılımlar için 
zemin hazırlamıştır. HDP bir anlamda 
bir Demokratik Cephe Partisidir. Mevcut 
durumda, HDP’nin yanı sıra işçi sınıfına, 
emekçi halklara ve sosyalist değerle-
re sahip çıkacak, kitleleri sosyalizm ve 
devrim için seferber edecek yığınsal bir 
örgütlenmeye her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, bugün ko-
münistlerin ve devrimcilerin önünde acil 
bir görev olarak durmaktadır. HDP’nin 
bileşeni olmaya devam edecek böyle bir 
güç Sosyalizm için mücadelenin temina-
tı olacaktır.

“KP” Adını Taşıyabilmek
Bu seçim süreci tartışmalarında eski 

SİP’in uzantısı olan iki örgüt, “KP” ve 
“HTKP” de yer aldı. Her ikisi de HDP’yi 
desteklememek için bin dereden su ge-
tirdiler; kof ve keskin lafların arkasına 
sığınarak kitlelerde oluşan demokrasi ve 
özgürlük atılımının dışında kaldılar. Her 
ikisini de belirleyen, devletin sola enjek-
te ettiği Kürt düşmanlığından başka bir 
şey değildir. KP, toplam 13.000 oy alarak 
geçmişte aldığı oyların dahi beşte biri-
ne düşmüş, belediye başkanlığına sahip 
olmakla övündüğü Ovacık’ta tek bir oy 
dahi alamamıştır. HTKP ise bol miktarda 
lafazanlık yaparak son dakikada “HDP’yi 
destekliyormuş” gibi görünmeye çalış-
mış, ancak pratikte bu desteğin dışında 
kalmıştır.

Bu iki partinin aralarındaki farkın ne 
olduğunu kimse anlayabilmiş değildir. 
Her ikisi de SİP’in eski bildirilerini yayınla-
yarak o mirasa sahip çıkmanın derdinde-
dir. Oluşan sözde “bölünme”nin, aslında 
tabanlarına karşı oluşmuş yıpranmayı aş-
mak için planlanmış bir “tiyatro” olduğu-
nu düşünmek için çok sebep vardır.

“TKP geleneği”nden, “Marksizm-Le-
ninizm”den, “Komintern çizgisi”nden bah-
sederek kazandığı belirli sayıda genç 
kadroyu, devletin belirlediği sınırlar için-
de kalan bir politikaya hapsederek fiilen 
likide eden bu iki hareketin önderleri, bu 
değerlere sahip çıkan üyelerini ülkede 
oluşan muazzam ilerici atılımın ve coş-
kunun dışında tutmuş, siyasi mücadele 
açısından atıl kılmıştır. Bu “önderler”in 
devletle olan ilişkilerinin mahiyeti, her 
geçen gün daha iyi ortaya çıkmaktadır. 

Partimizin değerleri doğrultusunda ya-
yın yapan “Politika” gazetesi, daha 6 ayını 
doldurmadan bir kontr-gerilla saldırısına 
maruz kalırken, söz konusu “parti”lerin 
14 yıldır devlet tarafından hiçbir ciddi 
saldırıyla karşılaşmamış olmaları büyük 
bir soru işaretidir. 

HDP’nin başarısıyla başlayan süreç, 
Türkiye Devrimci Hareketi’nde taşların 
yerine oturmasını hızlandıracaktır. Bu ha-
reketlerde yer alan devrimci unsurların, 
kendi önderlerinin iç yüzünü görmesi ve 
içine hapsedildikleri Kemalist çizgiden 
kurtulması, komünistlerin önümüzdeki 
dönemde üzerine yoğunlaşacakları he-
deflerden biridir.

(TKP Merkez Organı ATILIM 
Gazetesi’nin

Haziran 2015 sayısında yayınlanmıştır. 
www.türkiyekomünistpartisi.org 

sayfasından alınmıştır.)
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HDP’nin Seçim Zaferi ve Komünistler

Değerli arkadaşımız, yolda-
şımız Fevzi Bayer’in “Benim 
Büyük Ailem / EVLAT” adlı 
şiir kitabı yayınlandı. Uzun 
süredir yazdığı şiirlerin bir 
bölümünü bu kitapta toplayan 
Fevzi Bayer’in kitabını edin-
mek isteyenler 0532 616 78 24
no’lu telefonu arayabilir ve 
ayrıca Fevzi Bayer’in facebook 
hesabından iletişime geçebilir-
ler.
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#OsmanKaradenizNerede?
Diyarbakır-Eğil nüfusuna kayıtlı olan Os-

man Karadeniz, HDP’nin 5 Haziran günü 
Diyarbakır’da düzenlediği mitinge yönelik 
bombalı saldırıyı kışlada TV’de izlediği sırada 
saldırıya tepki göstermesi üzerine ırkçı asker-
lerce darp edilmişti. HDP mitingine yönelik 
bombalı saldırıdan sonra abisi Kadir’le yaptığı 
telefon konuşmasında “Moralim çok bozuk, 
artık yapamayacağım” dedi. Daha sonra bir 
arkadaşını arayarak, birlikte kavga çıktığını 
ve kendisinin de bu kavgaya karıştığını söy-
leyerek, “Başıma bir şey getirebilirler” dedi. 
Diğer askerlerin şiddetine maruz kalan Kara-
deniz, daha sonra Denizli’ye sürgün edildi. 
Denizli’ye sürgün edildiğini ailesine bildirdiği 
11 Haziran’dan bu yana Karadeniz’den haber 
alınamıyor.

20 yaşındaki Osman Karadeniz’in annesi 
Rahime Karadeniz, askeri yetkililere oğullarının 

kayıp olduğu için 
başvurduğunu belirterek, kendilerine 
“Oğlunuzu dağda arayın” şeklinde cevap 
verildiğini kaydetti. Aklı olan kişinin bu 
zamanda evladını askere göndermemesi 
gerektiğini söyleyen anne Karadeniz, “Oğlu-
mun hiçbir psikolojik sorunu yoktu. Hiçbirşey 
istemiyorum, çocuğumu getirsinler. Biz çocu-
ğumuzu istiyoruz. Nerden çıkartırlarsa çıkart-
sınlar, komutan çocuğumu getirsin” dedi

Karadeniz’in babası Veysi Karadeniz de bu 
olayın peşini bırakmıyacaklarını ve gerekirse 
AİHM’e de başvuracaklarını söyledi. Baba Ka-
radeniz oğlunun akibetinden tabur ve bölük 
komutanlarının sorumlu olduğunu ve bütün 
asker ailelerinin bu tür durumlara karşı duyarlı 
olmaları gerektiğini söyledi.

 Osman Karadeniz’in bulunması için sosyal 
medyada da #OsmanKaradenizNerede baş-
lıklı bir kampanya başlatıldı. 

Devrimci sanatın susturulamayan 
sembolü onlar. Çıktıkları günden 
geldikleri yaşa kadar, türkülerini söy-
lemek için hep ağır bedeller ödediler. 
Yorum’ları hep yasaklandı. Grup 
üyeleri tutuklandı. Her türlü şiddet 
ve engellemeye rağmen, meydanlar 
bizimdir dediler. Sesleri, tınıları, coş-
kuları, türküleri, dirençleri, inatları 
yine de susmadı.

“Biz Halkız” dediler. Haklı da 
çıktılar. Her konserlerinde, meydanlar 

yüzbinlerle doldu. Ağıtlarda, dire-
nişlerde, onların türküleri dillendi. 
Bir maden işçisinin kömür karası 
yüreğine dokunurken de Armutlu’da, 
Gazi’de direnen halkın sesini duyu-
rurken de onların sesi vardı yürek-
lerde. Ölümün ağıdında, yaşamın 
umudunda, onların marşları doldurdu 
boşlukları. 

...ve Grup Yorum 30 Yaşında
Her konser girişimleri neredeyse 

yasakla gölgelenen topluluğun, 30. 

Yıl Konserleri kapsamında, Adana, 
İzmir, İstanbul, Ankara ve Dersim’de  
düzenleme kararı aldıkları konserler-
den Adana, İzmir ve İstanbul konser-
leri yasaklar delinerek gerçekleşti. 
Yüzbinler, her zaman olduğu gibi 
meydanları doldurdu. 

5 Temmuz’da Ankara Sıhhıye 
Meydanı’nda saat 16.00’da gerçek-
leştirilecek konserleri, Valiliğin “bazı 
kesimlerin tepkisini çekebilir” yö-
nünde yasağı, itiraz sonucu mahkeme 

kararı ile kaldırılmıştır. Grup Yorum, 
halkla yine meydanda olacaktır.

30. Yıl kapsamındaki son konseri 
ise, 11 Temmuz’da Dersim’de Seyit 
Rıza Meydanı’nda gerçekleşecektir.

Politika Gazetesi olarak, sanatı 
ve hayatı “YORUM”suz bırakmak 
isteyen her türlü yasakçı zihniyeti 
mahkum ediyor. Sanatın, halklar 
ve sınıf siyasetinden koparılmaya 
çalışıldığı her türlü devlet şiddetini 
reddediyoruz.

Fotoğraflar DHA ve İsmail Cengiz Mumcu’ya 
aittir.

Eskişehir’de gözaltına alınan 
5 kişinin serbest bırakılmasını 
isteyen grup arasında bulunan 
Hatice Öğretmen, basın 
açıklamasına katıldığı için 
Eskişehir Valiliği tarafından açığa 
alınmıştı. Hatice Öğretmen göreve 
dönmek için kurduğu çadırda imza 
kampanyası ve 16 Haziran’da ise 
süresiz açlık grevine başlamıştı. 

Hatice Öğretmen başlattığı 
mücadeleyi 10. gününde kazandı.

Eskişehir İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Valilik, Hatice 
Öğretmen’e göreve iade dilekçesi 
gönderdi. Gönderilen dilekçede 
Hatice Öğretmen hakkındaki 
soruşturmanın tamamlandığı ve 
yeniden görevine dönmesi için 
herhangi bir engel olmadığı ifade 
edildi.

30 Yıldır Meydanlar Hiç “YORUM”suz Kalmadı
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Geçtiğimiz Aralık ayında maaş 
promosyon ihalesi sürecinde üç gün 
boyunca üniversitede hayatı durduran 
bir grev yaşanmıştı. 12 Eylül’den 
bu yana üniversitelerde yaşanan 
en büyük emekçi eylemi olma 
özelliği taşıyan ODTÜ promosyon 
eylemleri sürecinde sendikamızın 
işyeri temsilcisi önce asistan olarak 
çalıştığı işyerinde bir profesör 
tarafından darp edilmiş ardından da 
sudan sebeplerle işten çıkarılmıştı. 
Şimdi de disiplin soruşturmaları 
ile önemli bir mücadele deneyimi 
ortaya koyan ODTÜ emekçilerini 
sindirmeye çalışıyorlar. Eğitim-Sen 
Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi 
örgütlenme sekreteri araştırma 
görevlisi Mert Kükrer ve Şube 
Denetleme Kurulu üyesi teknisyen 
Barış Çelik işten atılma tehdidi 
ile karşı karşıya! Her iki çalışanın 
da dosyaları kamu görevinden 
çıkarma talebiyle ODTÜ yönetimi 
tarafından YÖK’e gönderildi. Üç 
üyemiz ise eğitim öğretimi engelleme 
suçlaması ile ODTÜ’nün verebileceği 
en yüksek ceza olan kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezasına 
çarptırıldı. Asgari hukuk kurallarının 
bile işletilmediği soruşturmalar 
ise, alınan kararların ODTÜ 
emekçilerinin sesini bastırmaya 
yönelik bir hamle olduğunu 
göstermektedir.

Bu kararların tam da ODTÜ 
tarihinde görülmüş en büyük 
grev ve eylemlilikler sonrası 
gerçekleşmesi manidardır. Özellikle 
son yıllarda ülkenin geneline 
hakim olan emekçiler ve öğrenciler 
üzerindeki baskı hali ODTÜ’de 
de giderek artmıştır. Eğitimin 
giderek bilimsellikten uzaklaştığı ve 

niteliksizleştiği 
üniversitemizdebilimsel üretim, 
toplumsal ve kamusal yarardan 
ziyade şirketlere kalifiye eleman 
yetiştirmenin ve sermayenin 
projelerini üretmenin bir aracına 
dönüştürülmüştür. Bu dönüşümü 
sağlayabilmek için eğitim ve bilim 
emekçileri güvencesiz ve baskıcı 
çalışma koşullarına mahkum 
edilmeye çalışılmaktadır. Öyle ki; 

Taşeron işçisinden araştırma 
görevlisi ve yardımcı doçentine, 
okutmanından uzman ve idari 
personeline kadar binlerce 
emekçi güvencesizlik kıskacında 
çalışmaktadır, 

Çeşitli biçimlerde yaşanan 
mobbing ve hak ihlalleri, 
üniversitenin geneline yayılan 
sistematik uygulamalar haline 
gelmiştir, 

Kamu yararı temelinde bilimsel 
ve nitelikli eğitim ve araştırmanın 
sağlanması değil, proje üzerinden 
üniversiteye kaynak bulmak 
üniversite yönetiminin varlık nedeni 
haline gelmiştir,

Emekçilere ve öğrencilere 
yönelik baskılar ve yasaklar 
giderek artmış, bu süreçte birçok 
emekçi ve öğrenciye soruşturmalar 
açılmış, işten atmalar, okuldan 
uzaklaştırmalarODTÜ’nün rutin 
uygulamaları haline gelmiştir.

Ancak, bütün bunlar yaşanırken 
ODTÜ emekçileri ve öğrencileri 
tüm bu baskılara karşı daha güçlü 
bir şekilde örgütlenmeye ve seslerini 
yükseltmeye başlamışlardır. Berkin 
Elvan boykotu, Soma grevi, 
emekçilerin şikâyet ve taleplerini 
dile getirdikleri Sandık Eylemi ve 
nice eylem ve etkinlik ile ODTÜ 

emekçileri ve öğrencileri, ODTÜ’nün 
devrimci ve demokrat geleneğinin 
gerçek saihiplerinin kendileri 
olduğunu göstermiştir. Bugün ODTÜ 
geleneğini bankalarla, şirketlerle, 
hatta bu örnekte görüldüğü üzere 
YÖK ve iktidar ile kol kola giren 
yönetim değil mücadele içindeki 
ODTÜ emekçileri ve öğrencileri 
temsil etmektedir.

Bugün baskılarla, hukuksuz 
soruşturmalarlacezalandırılmak 
istenen, insanca ve güvenceli 
çalışma koşulları talebini yükselten, 
üniversite yönetiminde söz hakkı 
isteyen tüm ODTÜ emekçileridir! 
ODTÜ emekçilerinin hak arama 
talebine açıkça bir saldırı olan bu 
soruşturma ve cezalar özelinde tüm 
baskılara karşı direniş çadırımızı 
kuruyoruz. Direnişimizin temel 
taleplerini aşağıda tüm kamuoyuna 
duyururuz: 

Beş sendika üyesi ve bir öğrenciye 
açılan soruşturmalar ve verilen 
cezalar geri çekilsin!

Aralık ayında işten çıkartılan 
EĞİTİM SEN İşyeri Temsilcisi işe 
geri alınsın!

ODTÜ’de sendikal faaliyeti ve 
örgütlenme hakkını engellemeye 
yönelik baskılar son bulsun!

ODTÜ’de yaşanan ve sistematik 
hale gelen mobbing ve hak 
ihlallerinin önüne geçmek için somut 
ve kurumsal önlemler alınsın! 

ODTÜ’de eğitim ve bilim 
emekçilerinin örgütlü gücünün 
temsilcisi olan EĞİTİM SEN, tüm 
bu baskılara ve hak ihlallerine karşı 
yıllardır sürdürdüğü mücadelesine 
devam etmektedir. Bu direniş 
çadırı, bardağı taşıran hukuksuz 
uygulamalara ve baskılara karşı 
EĞİTİM SEN’in net, meşru ve haklı 
bir cevabıdır. Bu direniş çadırı, tüm 
ODTÜ emekçi ve öğrencilerinin 
söz hakkı mevzisi, taleplerini 
yükselttiği bir alandır. Bu direnişi 
daha da güçlendirmek için başta 
ODTÜ bileşenleri olmak üzere tüm 
duyarlı kamuoyunu dayanışmaya 
çağırıyoruz!

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!

DiRENE DiRENE KAZANACAĞIZ!

EĞİTİM SEN 
ANKARA 5 NO’LU

ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ

16.06.2015 günü sabah 06:00 sularında Uludağ 
Üniversitesi’nde okuyan DÖDEF’li öğrencilerin evlerine TEM 
polisleri tarafından eş zamanlı baskın yapılarak evlerin arandı 
ve 2 ayrı evde 1’i kadın 2’si erkek olmak üzere toplam 3 
öğrenci arkadaşımız gözaltına alındı. Ayrıca yerelde çalışan 2 
kişi de aynı gün eş zamanlı şekilde gözaltına alındı ve bir kaç 
kişi telefonla aranarak ifadeye çağırıldı. 

İfadeleri alınan 3 öğrenci ve yerelde olan 2 kişinin bir 
günlük gözaltıları ardından savcılığa çıkartıldı ve sorgularının 
devam ettiği öğrenildi. DÖDEF’li öğrenciler adliye önünde 
toplanarak arkadaşlarını yalnız bırakmadılar. ve bir açıklama 
yaptılar: “UÖDER olarak yapılan bu keyfi gözaltıları ve faşist 
zihniyeti kınıyor, baskıların örgütlü gençliği yıldıramayacağını, 
haklı mücadelemize devam edeceğimizi belirtiyoruz.”

DÖDEF 
Uludağ Üniversitesi
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q  Kemal ATAKAN

7 Haziran seçimlerinde beklemediği 
oranda oy kaybeden AKP, ilk günlerin 
şokunu atlatmış gibi. Bunu nereden an-
lıyoruz? Seçim gecesi 360 ve Kanal 24 
TV’lerinde seçim programları erken ke-
sildi, YSK tabelaları yayınlanması dışın-
da yorum dahi yapılmadı, AKP’nin hatta 
Erdoğan’ın “politik komiseri” rolündeki 
ekran yüzleri ise hiç sahne almadı. Meh-
met Barlas’lar, Cengiz Özdemir’ler, Yiğit 
Bulut’lar ve daha niceleri neredeyse isim-
lerini unutturdular. Davutoğlu ise önce 
sanki hiç bir şey olmamış gibi naralar attı, 
tribünde taraftar coşturur gibi balkon gös-
terisi düzenledi. Ardından derin bir ses-
sizlik hakim oldu. TV’lere tek tük çıkan 
AKP taraftarları, AKP’ye oy vermeyenle-
ri suçlayıcı ifadelerde bulundular. Elinden 
oyuncağı alınmış çocuk edasındaki bu 
taraftarlar görülmeye değerdi. İfadelerin-
deki kin ve hırs izleyenleri hayrete dü-
şürüyordu. AKP taraftarlarının bir de TV 
abonesi olan kaşarlanmışları var. Onlar bu 
yolu izlemediler. Kendilerine oy verme-
yenleri suçlamak yerine, “sonucunu gö-
receksiniz korkalar” benzeri yargılamalar 
yaparak HDP’ye yüklendiler. Anlaşılan 
Kürt illerinde sıfırlanma derecesinde oy 
kayıpları onları o denli etkilemiş olacak 
ki, HDP’nin bütün oyları baskı ve tehditle 
aldığı savını ortaya attılar. Bir de mağdur 
edebiyatı yapanlar oldu. İşte herkes AKP 
karşıtlığında birleşmiş, AKP onlarca par-
ti karşısında kendi görüşlerini savunmak 
zorunda kalmış.  En sonunda da bombayı 
patlattılar; HDP’nin zaferi de “paralel ör-
gütün” organizasyonuymuş.

Şimdi şoku atlattılar ve tekrar sahne-
ye dönmeye çalışıyorlar. Farklı denemeler 
oldu. Erdoğan önce Baykal ile görüştü. 
Ardından kendi uslubuna göre görece 
“yumuşak” ve “sorumlu” bir iki beya-
nat verdi. Baktı kimse kendisini ciddiye 
almıyor. Daha çok Abdullah Gül’ün, da-
nışmanı Ahmet Sever’e yazdırdığı kitap 
tartışılıyor. AKP içinden de aykırı sesler 
yükseliyor. Üç yıl engeline takılan eski 
kurmaylar fırtına öncesi sessizliğe bü-
rünmüş, bekliyor. Sabah, Star, Akşam, 
Akit, Takvim gazeteleri, Kanal 24, 360, 
A Haber, Beyaz TV’leri dezenformasyon 
temelli haberciliğe geçmiş, gündemi sap-

tırıyor. Fakat, sadece konuyu geçiştirmek 
veya içeriği saptırmak yeterli işlevi gör-
müyor. Bir de kendileri açısından “hamle” 
yapacak politik içeriğe ihtiyaçları var. 

Erdoğan ve AKP gerekli “hamle” için 
iki temel konuyu hemen çekmeceden çı-
kardı. Birinci konu; belirsizliğin getirdi-
ği ekonomik göstergelerin ve para poli-
tikalarının kötüleşmesinin, son 13 yıldır 
“başarı” ile yürütülen projelerin aksaması 
konusunda yarattığı endişe. Yok efendim, 
yatırımlar dururmuş, dış yatırımcılar eli-
ni çekermiş, bunun sonucunda ekonomik 
kriz ülkeyi sararmış v.s. İkincisi ise; sözde 
çözüm süreci aşamasında olan Kürt ulusal 
sorununun çözümünde savaş seçeneğini 
geliştirme. Kürt illerinde sıfırlanmanın in-
tikamını Suriye politikasını bahane ederek 
Rojava Kürdistan’ına karşı geliştirilecek 
bir imha ve işgal politikası ile almak. Bu 
iki alanda “milli birlik ve beraberlik” te-
melinde ülkede kendilerinin ihtiyacı olan 
“istikrar” ortamını yaratmayı hedefliyorlar.

Erdoğan, AKP’siz koalisyon olma-
malı, koalisyon olmayacaksa da erken 
seçim ile AKP tekrar güçlenerek tek ba-
şına hükümet kuracak duruma gelmelidir 
düşüncesinde. Asıl amaçları MHP’den 
veya Baykal vasıtasıyla CHP’den de 18 
Milletvekili devşirerek AKP’nin tek ba-
şına hükümet olmasını sağlamaktır. Bu 
alternatifi, tüm koalisyon görüşmelerine 
rağmen sürekli zorladıkları bilinmektedir. 
Ancak önce Meclis Başkanlığı seçimini 
tamamlamak, ondan sonra bu alanda ça-
lışmalarını yoğunlaştırmayı hedefliyorlar.

MHP’nin ve CHP içinden kimi güçle-
rin AKP’yi desteklemesi mümkün müdür 
sorusunu soranlara, burjuva devletin bü-
tünlüğünü hatırlatmakta yarar olduğunu 
düşünüyoruz. Deniz Baykal’ın, Devlet 
Bahçeli’nin, Hikmet Çetin’in ve hatta Ke-
mal Derviş’in sahneye çıkmaları tesadüf 
olmasa gerek. MHP ve CHP için son za-
manlarda, 17-25 Aralık soruşturmaları, 
Oğul Erdoğan ile Baba Erdoğan’ın telefon 
görüşmeleri, 4 bakanın Yüce Divan’a sev-
ki, IŞİD’e silah ve mühimmat sevk eden 
MİT TIR’ları, Cumhurbaşkanlığı Sarayı 
gibi konular bir anda “kırmızı çizgi” ol-
maktan çıktı. Ülkenin “birlik ve bütünlü-
ğü” söylemleri ön plana çıkmaya başladı. 

Daha önce defalarca vurguladığımız 
gibi Kürt Ulusal Sorunu’nun çözümü ko-

nusunda “devlet aklı” dedikleri politika 
tektir ve ülkenin en önemli sorunlarından 
biri olan bu konuyu adil, demokratik ve 
barışçıl yolla çözmeye karşıdır. Aynı şe-
kilde işçi sınıfının ve ezilen, sömürülen 
geniş emekçi yığınların, halkların sömü-
rüye karşı istemleri konusunda da “dev-
let aklı” tektir ve sınıfa karşıdır. Çünkü 
devlet, sermaye sınıfının, burjuvazinin 
devletidir. Seçim sonrası, koalisyon kulis-
leri adı altında ileri sürülen tüm fikirler bu 
iki ana konu ekseninde yürütülmektedir. 
Burjuvazi ekonomik kalkınma ve istikrar-
dan bahsediyorsa bu işçi sınıfının ve tüm 
emekçi halkların haklarının kısıtlanması 
demektir. Barış’tan söz ediyorsa, “tek mil-
let, tek dil, tek din” temelinde Türk-İslam 
Sentezi bir devlet yapısından söz ediyor 
demektir. 

HDP, 7 Haziran seçimlerinde gerçek-
ten çok ciddi bir başarı kaydetmiştir. Kürt 
illeri dışında, metropollerde, özellikle 
İstanbul ve İzmir’de ama aynı zamanda 
Ankara, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ gibi 
illerde elde edilen kazanımlar çok de-
ğerlidir. HDP bunun daha da üstünde oy 
alabilmeyi başarabilmiş olsaydı kuşkusuz 
ki seçim sonrası tablo farklı olurdu. Farklı 
koalisyon seçenekleri ortaya çıkardı. Ol-
madı, bu sefer gücümüz ancak buna yetti. 
Bir dahaki seçimler için hedef şimdiden 
belli. Önemli olan HDP’nin bundan son-
raki süreçte parlamento içinde ve dışında 
yürüteceği muhalefet ve politik stratejidir. 
HDP’nin hata yapma lüksü yoktur.

AKP şimdi, her hal ve şartta hükümet 
ortağı olmak veya Meclis Başkanı seçim-
lerinden sonra başarırsa dışarıdan destek 
veya transferlerle tek başına hükümet ol-
mak istiyor. Bunu başarırsa, bu seçimler-
de yaşadığı oy kaybını yeni bir “hamle” 

ile telafi etmek ve eski gücüne ulaşmak 
istiyor. Bugün AKP ile kim koalisyon 
yaparsa, ister CHP isterse de MHP, bu o 
partilerin aleyhine olacaktır. Bir yandan 
seçim kampanyası dönemindeki söylem-
lerine ters davranacaklardır. AKP’den 
MHP’ye kayan oylar tekrar geri gide-
cektir, çünkü bu oylar AKP’ye karşı oy-
lar olarak MHP’ye gitmiştir. CHP ise bir 
dahaki seçimlerde oylarının daha fazla bir 
bölümünü HDP’ye devredecektir. 

AKP, MHP ile koalisyonu tercih et-
mektedir. “Tabanımız istiyor” diyerek 
alıştırma yapmaktadır. Birbirine en yakın 
taban olduklarını ifade ediyorlar. En yakın 
dedikleri ögeler, milliyetçilik ve dinsel ge-
ricilik anlamında muhafazakarlıktır.  İşçi 
sınıfına ve Kürt halkına karşı sert ve bas-
kıcı bir politika geliştirecekleridir. Türk-
İslam Sentezi eksenli politika toplumun 
tüm dokularına nüfuz ettirilmeye çalışıla-
caktır. Bu Kürt halkına karşı içerde ve dı-
şarıda savaş anlamına gelmektedir. Barış 
ve Demokrasi istemlerinin ayaklar altına 
alınması, Barış ve Demokrasi Güçlerini 
düşman olarak karşısına alması demektir. 
Bu koşullarda sınıf hareketinin gelişmesi, 
barış ve demokrasi güçlerinin eylem ve 
güç birliğinin pekişmesinin koşulları arta-
caktır. Türkiye işçi sınıfı ile Kürt özgürlük 
ve demokrasi güçlerinin bağlaşıklığı pra-
tikte güçlenecektir. Kısacası, AKP, Devlet 
ve Erdoğan ne yaparsa yapsın bindiği dalı 
kesecektir. 

CHP’nin AKP ile bir koalisyon girişi-
minde bulunması da CHP’nin bindiği dalı 
kesmesi anlamına gelecektir. Evet, başta 
ABD olmak üzere emperyalist merkezler 
AKP-CHP koalisyonuna sıcak bakıyor-
lar ve bu seçeneği teşvik ediyorlar. Bu 
süreçte AKP’yi de Erdoğansızlaştırmak 
ve Abdullah Gül faktörünü geliştirmek 
istiyorlar. Ancak, kendimize şu soruyu 
soralım. Tüm teorik, ideolojik ve politik 
doğruları bir kenara bıraksak dahi, em-
peryalist merkezlerin Türkiye işçi sınıfı 
ve ezilen halkları için olumlu bir sonuç 
üretmeleri mümkün müdür? Böyle bir se-
çenek AKP’yi güçlendirmekten başka hiç 
bir işlev görmez. CHP için ise bir intihar 
girişimidir. Bugüne kadar sözde veya sa-
mimi olarak eleştirdiği suçlara ortak ol-
ması demektir. 

AKP Rejimi, Suriye, Irak, Mısır ve 
Libya konusunda izlediği yanlış politika-

AKP’nin İktidarsızlığı
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lar ile Türkiye’yi bölgede bir savaş faktö-
rü ve güvensizlik odağı haline getirmiştir. 
AKP içinden dahi Erdoğan imzalı ve Da-
vutoğlu kaşeli bu politikalara ciddi eleş-
tiriler mevcuttur. AKP içinde 4 bakanın 
Yüce Divan’a sevk edilmemesi temelinde 
oluşan tepkiler bilinmektedir. Meclis Baş-
kanlığı seçimleri konusunda AKP kurucu-
larından, AKP Genel Başkan Yardımcılığı 
ve iki dönem Sanayi Bakanlığı yapmış 
Nihat Ergün’ün söylemleri ciddidir. Nihat 
Ergün; “Siyasi partilerin TBMM Başka-
nı adayı açıklamaları T.C. Anayasasına 
terstir” diyor. AKP’nin Erdoğan eliyle da-
yatılan bir dizi politika ve uygulamasına 
karşı çıkıyor. Abdullah Gül, Hüseyin Çe-
lik, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin gibi 
figürlerin de eleştirileri ve rahatsızlıkları 
kimi zaman basına yansıtılıyor. Erdoğan, 
bütün olanakları kullanarak AKP içinde 
kendisine yönelik bir tavrın oluşmasını 
engellemeye çalışıyor. Demirel’in cena-
ze namazına müteakip, TBMM’de Cemil 
Çiçek’in makamında Abdullah Gül ile 
alelacele görüşmesine anlam yüklenme-
lidir.

En başa dönelim. AKP’nin bu denli 
güç kaybettiği bir ortamda kendini res-
tore etmek için kullanacağı tek silah, 
“milli birlik ve beraberlik” safsatasıdır. 
Bunu için de içerde HDP ve işçi sınıfının 
devrimci politik güçleri düşman, dışa-
rıda Suriye (Esat) ve Rojava Kürdistanı 
(PKK ve PYD) düşman. Yani, içeride ve 
dışarıda “bölücüler” adres gösterilecek. 
Türkiye’yi içerde ve dışarıda maceralara 
sürüklemek onlar için güçler dengesini 
iyice karıştırıp yeni bir sentez oluşturmak 
ve bunu Türk-İslam temelinde başarabil-
mek açısından önem taşıyor. AKP kendi 
eliyle istikrarsızlık ve kaos yaratıyor, kriz 
ortamları üretiyor. Ancak unuttuğu çok 
önemli bir olgu var. AKP, 7 Haziran se-
çimlerinde oy kaybetti ise, seçmenin yani 
halkların ona olan güvensizliğinden ve 
uyguladığı bin bir senaryonun onu kur-
taramadığındandır.  Ne “Toplu Açılış” , 
“Fetih Şöleni” ve “Halkla Buluşma” adı 
altında Erdoğan’ın düzenlediği seçim mi-
tingleri, ne Davutoğlu’nun ilkokul müsa-
merelerini anımsatan, öğrencileri azarlar 
ve and içtirir tarzı attırdığı sloganlar, ne 
de HDP’ye karşı seçim kampanyasının 
başından son gününe kadar uyguladığı 
terör eylemleri AKP’ye istediği sonucu 
getirmemiştir. Devletin maddi ve manevi 
olanaklarını orantısız olarak siyasi rakip-
lerine karşı bu düzeyde kullanıp bu sonu-
cu almanın bir anlamı olmalı. Bu yenilgi 
o anlamda çifte yenilgidir. AKP hakikaten 
iktidarsızdır. Hem de bütün anlamları ile. 
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q Armağan BARIŞGÜL

2 Temmuz 1993’de Sivas’ta Pir Sultan 
Abdal Şenlikleri’ne katılanların kaldığı 
Madımak Oteli’nin faşistler tarafından 
ateşe verilmesi sonucu 33’ü aydın, sanat-
çı, yazar, 2 otel işçisi olmak üzere 35 insa-
nımız diri diri yanarak can verdi.

Çağlar boyunca insanlığın önünde 
yürüyenler, toplumsal ilerlemeye katkı 
sunanlar, güzel bir dünyanın emekçileri 
ve savaşçıları, baskıya uğradılar, gözaltı-
na alındılar, zindanlara atıldılar, yaralan-
dılar, yakıldılar, katledildiler.

 Hiç unutmam, 1976 Eylül ayı idi. Oku-
ma aşkıyla yanıp tutuştuğum günlerdi. 
Tarlada çalışırken yıpranmış ve künyesin-
de “Politika” yazılı ve renkli baskılı bir ga-
zete parçası elime geçmişti. İlgimi çekti-
ğinden aldım ve okumaya başladım, sağ 
sayfanın sağ üst köşesindeki “Sosyalizm 
ve Birey” başlıklı yazısını. Yazarı, Madımak 
Katliamı’nda yakılanlardan biri olan ya-
zar ve eleştirmen Asım Bezirci’ydi. Yazı, 
sosyalist toplum düzeninden ve bireyin 
konumundan söz ediyordu. Okumaya 
ve öğrenmeye olan açlığım, o satırları 
okur okumaz beynime kazıdı. Beynime 
kazınan yazarın açık, sade ve sıcak anla-
tımıydı, diliydi, sosyalizmin insani boyu-
tuyla ilgili cümlelerdi. Ondan sonra her 
gittiğim Temel Dağıtım’da ve her kitap-
çıda “Asım Bezirci” adıyla karşılaştığımda 
onda kendime bir yakınlık ve sıcaklık his-
sederdim. O’nu okumaktan haz alırdım, 
onur duyardım. Kitapları, buram buram 
emek kokardı. Dönemin en büyük eleş-
tirmeniydi, hala da öyledir. Sosyalist, hü-
manist, işinin erbabı eleştirmenler kolay 
yetişmiyor. Halkına araştırma, inceleme 
ve eleştiri alanında çok değerli yapıtlar 
armağan etti. İşçi sınıfının öğretisinden 
ve kavgasından kopmadan sanatını ya-
rattı.

Madımak Katliamı’nı Alevi ve Sünni 
inanca sahip insanlarımızı bir birine dü-
şürmek için Kontrgerilla örgütledi. İlk he-
def, orduya karşı yazılmış kitapları bulu-
nan ve ateist olduğunu yüksek sesle itiraf 
eden Aziz Nesin idi.

 2 Temmuz 2011 tarihli Özgür Gün-
dem gazetesinde yayınlanan yazıda Özel 
Harp Dairesi bünyesinde çalışan Üsteğ-
men H.Ç. açıklamalarından aldığımız 
şu paragraf, katliamın kimler tarafından 
organize edildiğini ortaya koymaktadır. 
“Madımak’ı biz yaktık. Erzincan Poligon 

Birliği’ndeydik. O zaman Teoman Koman 
vardı. Ordu komutanı bizzat gelip bir bi-
rimin Sivas’a gitmesi gerektiğini söyledi. 
Katliamdan iki gün önce helikopterle gel-
dik ve Sivas’a 11 km kala bir mezraya indik. 
Halkın arasına girip onları otel çevresinde 
topladık. Bir arkadaş bir mermi sıktı. Ar-
kasından Molotoflar daha sonra insanlar 
otelin içerisine girmeye çalıştı. Halkı ateşle-
dik. Direkt emir aldığım kişi 93’te Teoman 
Koman, arkasından Osman Önal geldi. 
Fikret Altıoklar, Hasan Atilla Uğur, Hurşit 
Tolon da vardı.”   

Aradan 22 yıl geçmesine rağmen Ma-
dımak Katliamı’nın hesabı sorulmamıştır. 
Eğer hesap sorulmuş olsaydı, geçtiğimiz 
günlerde Sabah Gazetesi, “PYD DAEŞ’ten 
(IŞİD) daha tehlikeli” diye manşet ata-
mazdı. İMC TV’ye konuşan PYD eş baş-
kanı Salih Müslim, “Yanlış yayınlarla bir 
Kürt-Arap savaşı çıkartmak istiyorlar” 
dedi. Borazanlığa teşekkür eden IŞİD çe-
tesi, “Bu destek sürdükçe daha çok kelle 
keseceğiz ve daha çok tecavüz edeceğiz” 
diyerek iki yıldan beri elinde esir tuttuğu 
bir Suriyeli’nin kafasını keserek yandaş 
medyaya kurban ediyor.

Özgür Gündem yazarı Hüseyin Ali: 
“Rojava Devrimi’nin çizgisi demokratik 
ulus ve ortak vatandır. Til Abyad (Girê Spî) 
Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin varsa 
başka halkların ortak vatanıdır. Soykırım 
ve etnik temizliğe en fazla karşı olanlar 
Kürt halkıdır. Çünkü kültürel soykırıma ve 
etnik temizliğe en fazla maruz kalan halk-
tır.”

Katliam, bir sonuçtur. Katliamların 
olmaması için katliamı doğuran neden-
ler ortadan kaldırılmalıdır. Rojava halk-
larının ulusal ve demokratik haklarının 
tanınması ve IŞİD çetesinin bölgeden 
kovulması ve dağıtılması katliamlara son 
vereceği gibi nihai çözümü de getirecek-
tir. Türkiye devleti, IŞİD’e olan yakınlığına 
son vermeli, bağını kesmelidir. Ülkemizin 
onuruna sürülen bu kara leke temizlen-
melidir.

Stratejik bir öneme sahip olan Grê 
Spî (Til Ebyad)’ın iki yıl aradan sonra IŞİD 
vampirlerinin elinden alınarak özgür-
leşmesine kim sevinmez ki?  Kobanê ile 
Cîzire kantonları birleşti. Şimdi dünyanın 
en uzun sınırını gerilla koruyor. Bunun 
için gerillanın şanlı yürüyüşünü ne kadar 
yürekten alkışlasak yine de azdır.

Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu’nun 
demokratikleşmesi için verilen mücade-
lenin gelişmesi, Madımak’ların hesabının 

sorulmasının koşullarını yaratmanın ilk 
adımlarıdır!     

Bugüne kadar yapılan bütün Alevi 
katliamlarının içinde Kontrgerillanın par-
mağı vardır. Devrimci halk hareketlerini, 
gerilla mücadelelerini önlemek, kırmak 
ve yok etmek için kurulan NATO’nun des-
teğinde ve CIA ile işbirliği içinde çalışan 
Kontrgerilla yapılanmaları, demokratik-
leşmenin önünde büyük bir engeldir. Bu-
nun için Türkiye NATO’dan çıkmalı, ordu 
demokratikleşmelidir.

Bütün ulusal kimlikler ve inançlar ta-
nınmalıdır. Eşit ve özgürce bir yaşam için 
toplumsal koşulların sağlanmalı ve ana-
yasal güvence altına alınmalıdır.

Acıların dinmesi ve barışın sıcak yüzü-
nü görmek için daha kaç kişi yanacak? Kaç 
kişinin daha bedeni toprağa düşecek?

Dün Madımak, bugün Til Ebyad, 
Kobanê! Bu barbarlık halkların ortak, bir-
leşik öz gücüyle durdurulacaktır. Barbar-
lığa hizmet edenler er veya geç halkların 
önünde hesap vereceklerdir.

Tarihten öğrendiğimiz bir şey var: Ka-
tiller ve savaş artıkları tarihin çöplüğüne 
atılır, barışın elçileri ise halkların yüreğin-
de yaşar. Onun için unutmadık, “Ben bir 
müzisyenim, ondan sonra biraz Karade-
nizliyim, ama hepsinin ötesinde ben bir 
devrimciyim!” diyen Kazım Koyuncu’yu. 
Yakalandığı kanser hastalığından 25 
Haziran 2005 günü genç yaşta aramız-
dan ayrılan Sanatçı, bugünlerde düzen-
lenen etkinliklerle anılıyor. İlk konserini 
Amed’de verdi. “Denizin çocuklarından 
dağların çocuklarına selam getirdim” 
diyerek halklarımızın kardeşliğini dile 
getirdi. Karadeniz ile Mezopotamya 
arasında barış köprüsünü kurdu. Amed 
Newroz’unda söylediği Dido parçasına 
yüzbinler tek ağızla eşlik etti. Bu ilgi ve 
sevgiye karşı duygularını gizlemeyen 
Müzisyen,  “Ha konser, ha kanser” sözle-
riyle karşılık verdi. Barış, eşitlik ve emek 
mücadelesine katkı sunan Kazım Ko-
yuncu, barış ve kardeşlik yüklü şarkılarıy-
la halkların dilinde ve yüreğinde yaşıyor.

Madımak’tan Til Ebyad’a...
ve Kazım Koyuncu



q Murat ÇAKIR

2015 Haziran sonunda yapılacak 
olan AB Devlet ve Hükümet Başkanla-
rı Zirvesi, “Avrupa Güvenlik Stratejisi” 
(AGS) olarak nitelendirilen militarist dö-
nüşümü gündemine alacak. Brüksel’den 
gelen haberlere göre, AB Dış ve Güven-
lik Politikaları Yüksek Temsilcisi Fede-
rica Mogherini zirveye “Değişen stra-
tejik durum karşısında dış ve güvenlik 
politikaları aktörü olarak AB” başlıklı 
bir rapor sunacak ve 2003’den bu yana 
yürürlükte olan AGS’nin “yenilenmesi” 
için bir “tartışma sürecinin” karar altına 
alınmasını talep edecek.

AB emperyalizmi, 2003’deki Irak 
savaşı nedeniyle AB üyesi ülkeler ara-
sında faklı yaklaşımların baş göstermesi 
üzerine dönemin AB Dış ve Güvenlik 
Politikaları Yüksek Temsilcisi Javier 
Solana’yı “ortak dış ve güvenlik politi-
kalarını teşvik eden bir strateji belgesi” 
hazırlamakla görevlendirmişti. Solana, 
yardımcısı Robert Cooper ile birlikte, 
Cooper’in “iyi huylu emperyalizm bel-
gesi” diye nitelendirdiği AGS’ni kaleme 
almış ve belge 12 Aralık 2003’de kabul 
edilmişti. Strateji belgesinde AB’nin, 
“zorunlu bir küresel aktör olarak küre-
sel sorumluluk alması” gerekli görülü-
yor ve Avrupa’nın “güvenliğine” yöne-
lik temel tehditler olarak “uluslararası 
terörizm, kitle imha silahlarının yayıl-
ması, bölgesel ihtilaflar, çözülen devlet-
ler ve organize suçlar” sıralanıyordu.

2000 yılında kabul edilen AB Liz-
bon Stratejisiyle bağlantılı olarak AGS 
ile AB’nin militarist dönüşümü hız-
landırıldı, AB üyesi ülkelere silahlan-
ma zorunluluğu getirildi, “Ortak AB 
Müdahale Birlikleri” oluşturuldu ve 
çeşitli bölgesel ihtilaflara olan AB mü-
dahaleleri yoğunlaştırıldı. Bu bağlamda 
2008’de yapılan bir zirvede stratejinin 
temel çizgileri genişletildi, ama artık 28 
üye ülkeye sahip olan AB’nin, bilhas-
sa ABD emperyalizmi ile olan ilişkiler 
nedeniyle, üyeleri arasında baş gösteren 

çelişkiler köklü bir revizyon yapılmasını 
engelledi.

“Süper güç olma bilinci”
Son yıllardaki küresel gelişmeler, 

özellikle 2008-2009 küresel krizin-
den sonra ABD emperyalizminin stra-
tejik yönelimlerinde gerçekleştirdiği 
değişimler, 2011’de Arap dünyasında 
meydana gelen devinimler ve nitekim 
ABD’nin Pasifik stratejisi, AB emper-
yalizminin yeni bir konumlanışa git-
me zorunluluğunu getirdi. Avrupa’daki 
burjuva medyasında 2010’dan bu yana 
yürütülen tartışmalar, AGS revizyonu-
nu haber veriyordu. 2015 Şubat’ında 
Münih’te yapılan “Güvenlik Konferan-

sında” gerek Almanya, gerekse de AB 
temsilcilerinin yaptıkları ve “yeni so-
rumluluk” tanımını bolca kullandıkları 
konuşmalar, değişim işaretlerini ver-
mekteydi.

Münih’te konuşan Mogherini, 
“AB’nin temel dış politik hedefi, güncel 
küresel kaostan, yeni, barışçıl bir dünya 
düzenine geçiştir” diyerek, AB’nin oy-
nayacağı rolün genel hatlarını çiziyor ve 
AB üyesi ülkelere, “Avrupa henüz süper 
güç olduğunun bilincine yeterince vara-
madı” eleştirisini yöneltiyordu. Konfe-
ransa katılan uluslararası silah tekelle-
rinin temsilcileri, Mogherini ve Alman 
Cumhurbaşkanı Gauck’un konuşmala-
rından duydukları memnuniyeti, “daha 
fazla bağlantılı, daha fazla ihtilaflı ve 
daha fazla kompleks olan günümüz dün-
yasında AB’nin artan önemine” vurgu 
yaparak gösteriyorlardı.

Mogherini’nin özel danışmanı Nat-
halie Tocci’nin 2015 Nisan’ında basına 
verdiği bir demeç, AGS’nin hangi alan-
lara öncelik tanıyarak revize edileceğini 

gösteriyor: “Küresel krizler ve tehditler 
karşısında” AB’nin daha aktif rol üst-
lenmesi gerektiğini vurgulayan Tocci, 
AB’nin “a) Balkanlara ve Türkiye’ye 
daha güçlü angajman göstermesi, b) 
Avrupa’daki savaş sonrası düzeni koru-
ması ve geliştirmesi, c) Kuzey Afrika ve 
Orta Doğu’daki krizlere müdahale et-
mesi, d) Afrika ile ilişkileri geliştirmesi, 
e) Transatlantik partnerlik ile AB-NATO 
işbirliğinin güçlendirilmesi ve f) Asya 
ile daha sıkı ilişkilere girmesi ve bunun-
la bağlantılı olarak, çok yanlı kurumlar 
sisteminin yenilenmesini sağlaması ge-
rektiğini” belirtiyordu.

Öncelik tanınan bu alanlar, AB em-

peryalizminin, ABD emperyalizmi ile 
olan stratejik işbirliğini derinleştirerek, 
dünyanın hangi bölgelerinde, hangi rol-
leri üstleneceğini göstermektedir. Üstle-
nilecek olan bu rolleri analiz edebilmek 
için, önce AB’nin dünyada hangi “nitel 
değişimleri” ele aldığına bakmak gere-
kiyor.

“Stratejik önemdeki nitel deği-
şimler”

AB, AGS’nin revizyonunu gerekli 
kılan ve stratejik önem taşıyan “yedi ni-
tel değişim” tanımlıyor. Buna göre:

Birincisi, Rusya’nın “AB ve NATO 
işbirliği ve bütünleşme stratejisi önün-
de bir engel” teşkil etmesidir. Kırım’ın 
Rusya’ya katılması ve Rusya’nın Doğu 
Ukrayna’da askeri ihtilaftan kaçınma-
yarak, “etkinlik alanını” gerektiğinde 
askeri araçlarla korumaya hazır oldu-
ğunu göstermesi, uzun vadeli planları 
boşa çıkaracak bir gelişme olarak de-
ğerlendirilmekte. Ayrıca Suriye, Irak ve 
Libya’da “kontrol dışına” çıkan terörist 

unsurların ve bunları destekleyen ülke-
lerin “istikrar tehdidine” dönüştükleri 
görülüyor.

İkincisi, farklı krizlerin eşzamanlı-
lığının yarattığı çelişkilerin varlığıdır. 
Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya yaptı-
rım uygulayan AB, diğer tarafta İran ile 
yürütülen nükleer program müzakerele-
rinde Rusya’nın yardımına gereksinim 
duymakta. Aynı şekilde, AB bir tarafta 
Suriye hükümetini tanımazken, diğer 
tarafta da Esad rejiminin DAİŞ’e karşı 
mücadelede daha fazla rol üstlenmesini 
istiyor. Rusya’ya olan doğal gaz bağım-
lılığı ile birlikte  bu durum, çözümü zor 
olan çelişkileri sertleştiriyor.

Üçüncüsü, ABD emperyalizminin 
stratejik önceliğini Pasifik bölgesine 
kaydırmasıdır. ABD’nin bu yönelimi 
ve belirli bölgelerdeki askeri angajma-
nını azaltması, AB’nin “yeni sorumlu-
luklar” almasını zorunlu kılıyor. Bunun 
bir örneğini Ukrayna’da görmek ola-
naklı: Bilindiği gibi ABD Ukrayna mü-
zakerelerindeki öncü rolü Almanya ve 
Fransa’ya bıraktı.

Dördüncüsü, BM Şartı’nın gide-
rek daha çok ekarte edilmesi ve bu 
bağlamda, belirli ülkelerin uluslararası 
kurumların dışında “koalisyonlar” oluş-
turarak, askeri müdahalelerde bulun-
malarının artması (Suudi Arabistan’ın 
daha önce Bahreyn’e ve en son Körfez 
ülkeleriyle birlikte Yemen’e müdahalesi 
veya DAİŞ’e karşı oluşturulan koalisyon 
gibi).  Bu gelişme NATO’nun münferit 
olarak üye devletleri veya başka müt-
tefikleri “taşeron” olarak görevlendiren 
yeni stratejisiyle doğrudan bağlantılıdır. 
Ancak aynı zamanda Avrupa Ortak Dış 
ve Güvenlik Politikasının mekanizmala-
rını zayıflattığından, çözülmesi gereken 
bir sorun olarak değerlendirilmektedir.

Beşincisi, Almanya öncülüğünde 
geliştirilen “AB Stratejik Ortaklık” 
politikalarının boşa çıkmasıdır. Baş-
ta Çin olmak üzere BRICS olarak ad-
landırılan ülkelerin küresel ilişkilerde 
etkinlikleri artan “yeni aktörler” hâline 
gelmeleri, AB emperyalizminin hedef-
lerine ulaşabilmek için yeni uluslararası 
kurumlarla işbirliğine girmesini zorunlu 
kılıyor. Ancak AB’nin mali enstrüman-
larının sınırlılığı küresel öncü güç olma-
sını engellediğinden, “yeni aktörlerle” 

AB Emperyalizminin*  
“Yeni Güvenlik Stratejisi”
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AB Avrupa’yı içi boşaltılmış burjuva demokrasileri, “güven-
lik” gerekçesiyle ortadan kaldırılan özgürlükleri, otoriterizmi, 
gelişmiş askeri-sınai kompleksinin siyasi karar merkezine dö-
nüşmesi ve artan militarizmi ile dünya emperyalist-kapitalist 
sisteminin ana aktörlerinden birisi olmaya hazırlıyor. AB em-
peryalizminin “yeni güvenlik stratejisi” bu hazırlığın ne denli 
rafine bir biçimde yürütüldüğünü kanıtlıyor.

* Bu tanımdan kastımız, “Çekirdek Avrupa” 
olarak adlandırılan Almanya ve Fransa başta 
olmak üzere Benelüx ülkeleri, Britanya ve 
İtalya’nın, Almanya öncülüğünde oluşturdukları 
emperyalist cephedir. AB, aralarındaki çelişkileri 
asgariye indiren emperyalist güçlerin kurumsal 
çatısı olarak görev yapmaktadır.



kurulan ilişkilerde taviz vermek zorunda 
kalması bir sorun olarak görülüyor.

Altıncısı, AB’nin “Başarı Mode-
li” olarak çekiciliğini kaybetmesidir. 
Avrupa’yı vuran mali ve borç krizi, 
AB’nin Almanya’nın iç pazarına dönüş-
mesi, AB bütünleşme sürecinin kimi üye 
ülkelerin burjuvazileri tarafından çıkarla-
rını tehdit eden unsur olarak algılanması 
AB’nin ulus devlet üstü düzen koruma 
kurumu olarak meşruiyetinin sorgulan-
masına yol açıyor. Bu durum ve Çekir-
dek Avrupa’nın belirleyiciliği hem AB 
içerisindeki bağlılığı zayıflatıyor, hem de 
Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi, 
alternatif ekonomi sistemlerinin AB mo-
deli karşısındaki çekiciliğini artırıyor.

Ama, yedincisi, tüm bunlara rağ-
men, ulus devletlerin tek başlarına 
uluslararası siyaseti belirlemede gide-
rek yetersiz kalmalarıdır. Bu gerçek 
sadece AB üyesi küçük devletler için 
değil, yalnız başına davrandıklarında 
Almanya, Britanya ve Fransa için de 
aynen geçerlidir. “Enerji güvenliği” 
kisvesi altında küresel enerji kaynakla-
rının sömürülmesi, nakliyat yollarının 
kontrol altında tutulması, emperyalist 
güçler lehine olan dünya düzeninin gü-
vence altına alınması ve emperyalizme 
stratejik rakip olabilecek güçlerin geri 
püskürtülmesi zorunluluğu, emperyalist 
güçleri, tüm çelişkilerine rağmen, daha 
sıkı siyasi, iktisadi ve askeri işbirliğini 
aramaya teşvik etmektedir.

“Küresel düzen gücü”
AB’nin, ama bilhassa Almanya’nın 

ihracat gücü ile küresel ekonomideki 
etkinliğinin bu denli arttığı, aynı zaman-
da bununla bağlantılı olarak dünyanın 
farklı bölgelerindeki ihtilaflar ile iklim 
değişikliği, kitlesel göç hareketleri ve 
kaynakların sınırlılığı gibi küresel geliş-
melerden doğrudan etkileniyor olması, 
AB’nin “küresel düzen gücü” hâline 
dönüştürülmesinin gerekçesi olarak gös-
terilmektedir.

Ancak AB üyesi ülkelerin askeri 
yeteneklerinin yetersiz olması ve AB 
kurumları içerisindeki karar alma me-
kanizmalarının ağır işlemesi, bu dönü-
şümü engelleyen sorunlar olarak algı-
lanmakta. Bu nedenle bir tarafta AGS 
revizyonu ile AB’nin ve üye ülkelerin 
silahlanmaya ağırlık vererek “askeri ye-
tilerin artırılması”, diğer tarafta da AB 
kurumlarının parlamenter kontrol ola-
nakları azaltılarak, “hızlı ve etkin karar 
alma mekanizmalarının oluşturulması” 
planlanıyor.

Şansölye Merkel bu dönüşümün zo-
runluluğunu şöyle gerekçelendiriyor: 
“Stratejik partnerimiz ABD’nin angaj-

manını yeni bölgelere yoğunlaştırabilme-
si için AB’nin Afrika’da, Orta Doğu’da 
ve Doğu Avrupa’da düzen koruyucu so-
rumluluklar üstlenmesi gerekmektedir. 
Ancak AB’nin bunu yapabilmesi için, 
hedefler ve uygulanacak tedbirlerde hem 
fikir olduğu siyasi partnerlere, en başta 
ABD’ye gereksinim duymaktadır”.

2014’deki ve hâlen süren ihtilafla-
ra bakıldığında, AB’nin tek başına ye-
terli olamadığı görülür. Gerek İsrail ve 
İran arasındaki ve muhtemelen Suudi 
Arabistan’ın da katılmak üzere olduğu 
nükleer yarışta, gerek Kuzey Afrika’dan 
gelen göçmen ve mülteci akını karşısın-
da, gerekse de Doğu Avrupa ülkelerinin 
“güvenlik gereksinimlerinin” karşılan-
masında ABD’nin desteğini alamayan 
bir AB “yetersiz” kalacaktır. Bu ne-
denle AB-ABD arasındaki, ABD’nin 
Pasifik’e, AB’nin ise Afrika, Orta Doğu 
ve Doğu Avrupa’ya yoğunlaşmalarını 
öngören “görev dağılımı”, AB-ABD-
NATO işbirliğinin derinleştirilmesini 
zorunlu kılmaktadır.

İç güvenlik tedbirleriyle otori-
terizme

AGS revizyonunun mimarları, AGS 
ve derinleştirilmiş AB-ABD-NATO iş-
birliği sayesinde iç güvenlik alanında da 
“askeri, sivil ve polisiye tedbirlerin or-
tak siyasi çatı altına sokulması için yeni 
olanaklar” yarattığını vurguluyorlar. 
Alman “Siyaset ve Bilim Vakfı” bu “ola-
nakların” hangi alanlarda kullanılabile-
ceğini şöyle açıklıyor: “21. Yüzyıl’da 
ağlarla birbirine bağlanmış olan dün-
yada devlet, kritik altyapılar, iç pazar 
ve transatlantik iktisat alanı bilişim ve 
iletişim teknolojilerinin güvenilir bir 
biçimde işlemesine bağımlıdırlar. Siber 
güvenliğin sağlanması devlet, ekonomi 
ve toplumun ortak merkezi görevidir. 
Öncelikle savunma sanayiinin, dijital 
iç pazardaki güvenlik ekonomisinin ve 
geleceğin Transatlantik Serbest Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığının araştırma ve ge-
liştirme görevidir. (...) AB bu bağlamda 
BM’i hibrid [melez] savaş yönetimi için 
uluslararası hukuk temelini yaratmaya 
zorlamalı, NATO ile işbirliğinde ortak 
tehditlere yönelmeli ve bunu diğer ulus-
lararası örgütlerle olan işbirliğinde bir 
model olarak kullanmalıdır. (...) AB ve 
NATO içinde gizli servislerin bilgi alış-
verişi yoğunlaştırılmalı ve bu yeni bir 
meşruiyet zeminine oturtulmalıdır.”

Bu kadar uzun alıntı yapmamızın 
nedeni, tehdit gerekçesiyle haber alma 
ve internet özgürlüklerine yönelik kısıt-
lamaların ve iç güvenlik kisvesi altına 
demokratik hakların nasıl budanacağı-
nın bu kadar açık yazılmış olmasıdır. 
Emperyalist güçler, dış ve güvenlik poli-

tikaları olarak adlandırılan saldırganlık-
larının burjuva demokrasilerine ve kapi-
talist toplumlardaki kamuoyu görüşüne 
ne denli bağlı olduğunu iyi biliyorlar. Bu 
nedenle “demokrasinin” ve kamuoyu-
nun daha sıkı kontrol altına alınmasını 
sağlamak istiyorlar. AGS bu çerçevede 
“iç ve dış güvenliğin bütünselliğini” 
sağlayarak, burjuva demokrasisinin içi-
nin oyulması ve özgürlüklerin kısıtlan-
ması için etkin bir araç işlevini görecek.

Antiemperyalist mücadelenin öne-
mi

AB emperyalizmi, her ne kadar ABD 
gibi güçlü askeri yetilere sahip olmasa 
da, askeri-sınai kompleksin gelişmişli-
ği ve yüksek teknolojili silahlar üretme 
olanaklarıyla, AB-ABD-NATO işbirli-
ğinin önemli bir aktörü oldu. Aynı şe-
kilde ulus devletler üstü bir yapı olarak, 
dünya çapında gerçekleştirilen ve ger-
çekleştirilecek olan emperyalist müda-
hale savaşlarına ve işgallere “ulusal çı-
kar gözetilmiyor” kisvesini takabilecek. 
AB bununla birlikte “sivil kriz yönetimi 
unsurlarıyla” savaş öncesi ve işgal dö-
nemlerinde dünya kamuoyunu daha ko-
lay manipüle edebilecek.

Hazırlanan AGS revizyonu AB ve 
ABD arasındaki “güvenlik stratejileri 
işbirliğini” kurumsallaştırarak, emper-
yalist güçler arasındaki çıkar çelişki-
lerinin törpülenmesine ve “adil görev 
dağılımının” sağlanmasına yol açacak. 
Transatlantik paylaşım ortaklığının ku-
rumsal çerçeveye oturtulması ve AB 
içerisindeki demokratik kontrol meka-
nizmalarının zayıflatılmasıyla, savaşlar 
için “etkin ve hızlı karar alma olanak-
ları” yaratılacak. Revizyon ile AB üyesi 
küçük ülkelerin Çekirdek Avrupa ülke-
lerine bağımlılığı artacak, ulusal parla-
mentoların hükümranlık hakları azaltı-
larak, demokratik meşruiyeti olmayan 
komisyon ve kurumların yaşamsal ka-
rarları tek başlarına almaları olanaklı 
hâle getirilecek.

Kısacası, AB Avrupa’yı içi boşaltıl-
mış burjuva demokrasileri, “güvenlik” 
gerekçesiyle ortadan kaldırılan özgür-
lükleri, otoriterizmi, gelişmiş askeri-sı-
nai kompleksinin siyasi karar merkezine 

dönüşmesi ve artan militarizmi ile dün-
ya emperyalist-kapitalist sisteminin ana 
aktörlerinden birisi olmaya hazırlıyor. 
AB emperyalizminin “yeni güvenlik 
stratejisi” bu hazırlığın ne denli rafine 
bir biçimde yürütüldüğünü kanıtlıyor.

1989 karşıdevriminin önemi işte şim-
di ortaya çıkıyor. Yeni bir tip emperyalist 
saldırganlık dönemini açan 1989 karşı-
devrimi olmaksızın AB’nin işbirliği kuru-
mu niteliğini kaybederek, Alman emper-
yalizminin öncülük ettiği bir hegemonya 
düzenine dönüşmesi olanaklı olamazdı.

Bu gelişme Avrupa işçi sınıfı hareket-
lerine, Avrupalı sosyalistlere, devrimci-
demokrat kesimlere, ama öncelikle ve 
özellikle Avrupa’daki Komünist Partile-
rine önemli görevler yüklüyor. Yunanis-
tan örneğinde görüldüğü gibi, sol-liberal 
anlayışlarla dayatmaları törpülemeye 
çalışılarak, AB ve NATO’da kalmaya 
devam ederek emperyalizm zayıflatıla-
mıyor. Sonuçta antiemperyalist mücade-
lenin somut siyasete dönüşmesi kendisini 
dayatıyor. Avrupa’daki Komünist Par-
tileri, bilhassa Alman Komünist Partisi, 
örgütsellik ve toplumsal dayanak açısın-
dan, yani niceliksel olarak ne kadar za-
yıf olurlarsa olsunlar, niteliksel anlamda 
antiemperyalist mücadelenin öncü gücü 
olma görevini üstlenmek zorundadırlar. 
Çünkü antiemperyalist mücadelenin ana 
sütunu, asıl düşmana, yani kendi ülke-
sindeki burjuvaziye karşı verilecek olan 
sınıf savaşımıdır. Çünkü AB ülkelerin-
deki burjuvazilerin alacakları her darbe, 
atacakları her geri adım, dünya çapındaki 
antiemperyalist ve antikapitalist müca-
deleyi kolaylaştıracak, güç katacaktır. 
Çünkü emperyalizm ancak sınıf savaşımı 
ile geri püskürtülebilecektir. Sınıf sava-
şımını yürütebilecek olan yegane güç ise 
Komünist Partileridir. Avrupa’da ve dün-
yanın her yerinde! Komünist Partilerin 
bu mücadelede niteliksel olarak üstlene-
cekleri rol onların niceliksel olarak geli-
şimine de ivme kazandıracaktır. 

AB emperyalizmi örneğinde görül-
düğü gibi, emperyalist güçler arasındaki 
çelişkilerin asgariye indirilme adımları, 
ulusal çapta sınıf mücadelesinin yüksel-
tilmesinin önemini hiç bir şekilde azalt-
mıyor. Ama aynı şekilde işçi sınıfının 
uluslararası alanda mücadelesini güç-
lendirme zorunluluğunu da dayatıyor. 
Emperyalist saldırganlığın ve kapitalist 
sömürünün bugün geldiği aşama, Ko-
münist Enternasyonal tarzı uluslararası 
bir merkezin örgütlenmesini gerektir-
mektedir. Örgütsel anlamda yaşama 
geçirilecek olan “Bütün ülkelerin Pro-
leterleri Birleşiniz!” belgisi, günümüz 
emperyalizmine verilecek en anlamlı 
yanıt olacaktır.
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... Emperyalizm ancak sınıf 
savaşımı ile geri püskürtülebi-
lecektir. Sınıf savaşımını yürüte-
bilecek olan yegane güç ise Ko-
münist Partileridir. Avrupa’da 
ve dünyanın her yerinde! 



Öncelikle sizleri saygı ve sevgiyle selam-
lıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 
Değerli yoldaşlarım; bizler her ne kadar bu-
rada zindanda, dört duvar arasında olsak da 
sizlerin bizleri yalnız bırakmayıp, büyük emek 
vererek yaptığınız çalışmaları bize ulaştırma-
nız, içinde bulunduğumuz bu koşulların ve 
engellerin ne kadar anlamsız ve yersiz oldu-
ğunu, her geçen gün daha da iyi bir şekilde 
ortaya koyuyor. “Politika” gazetesini bize gön-
derdiğiniz ve elimize ulaştığı andan itibaren, 
üzerinde güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Her 
ne kadar geç bir şekilde elimize ulaşsa da, biz-
lere büyük fayda sağladığını, gönül rahatlığıy-
la belirtebilirim. Özellikle de emekçinin sesi 
olma konusu kendi başına derinlikli bir başlık. 
Sizler de bu konuyu her seferinde iyi bir şe-
kilde işliyorsunuz. Bir de devrimci yoldaşların 
anılarıyla ilgili, genişçe yapılan röportajlar ve 
verilen bilgiler bizler için dahi iyi ve anlamlı 
oluyor.

Sizlerin en son göndermiş olduğu, 10. 
ve 11. sayıyı almış bulunuyorum. Her ne ka-
dar sizlere haber vermemiş olsam da, Bolu T 
Tipi’nden bulunduğum Siverek T Tipi’ne gön-
derildi. Sizlere daha önceden haber vermem 
gerektiğini biliyorum. Bu gecikmeden dolayı 
da özeleştirimi veriyorum. Bizler kendi isteği-
miz doğrultusunda Siverek T Tipi’ne sevk ol-
duk. Cezaevi yeni olduğundan bazı imkanlar 
burada olamayabiliyor. İki haftadır buradayız. 
Ama hala bir sürü ihtiyacımız tamamlanma-
mış. En basiti mektup zarfı dahi temin edilene 
kadar iki hafta geçti. Gecikmemin önünde her 
ne kadar engeller olsa da yine kendi imkanla-
rımı yaratma konusunda pasif davrandım.

Umut ediyorum ki, bu değerli çalışmaları-
nızı yine bizimle yeni adresimize göndererek 
paylaşırsınız.

Tekrardan sizleri saygı ve sevgiyle selamlı-
yor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle.

Devrimci selam ve saygılarımla.

Resul DİRİL
T Tipi Kapalı Cezaevi  Siverek/Şanlıurfa

Merhaba Sevgili 
Değerli Arkadaşlar, 

Yaz aylarının kavurucu sıcaklığıyla, Ku-
zey Kürdistan’da seçimlerin; barış, demok-
rasi, Kürt, Türk tüm renk ve inanç cephesi, 
büyük mevzi kazanırken, Rojava ve ... bü-
yük askeri ve devrimci direniş sonucunda 
birleşik direniş ve enternasyonal devrimci 
cephede de büyük mevzi kazanmasının 
heyecanıyla sizlere, değerli Politika Gaze-
tesi ve emektarlarına, çalışanlarına, selam 
ve sevgilerimi iletirim. 

Değerli arkadaşlar, 2 Mayıs, 18 Mayıs 
ve 2 Haziran 2015 tarihli bana gönderdi-
ğiniz üç sayı gazetenizi aldım, gözlerinize, 
yüreğinize, ellerinize sağlık. Teşekkür ede-
rim.

Sizlere geç haber gönderdiğim için 
kusura bakmayın, zindanın imkanlarının 
kısıtlı olduğunu biliyorsunuz. 

Politika gazetenizin yazı içeriği, em-
peryalist ve onların yan kolu olan ulus 
devlet ve faşist kesimlere, sömürü, inkar ve 
işgale karşı yazılan her söz ve her kavram, 
paralelinde özgür, adil, barışa, kardeşliğe 
ve insanlığa malolabilecek demokratikleş-
me talep ve düşüncenizin çağrıları, insan-
lık uğruna mücadeleye kilitlenme azim ve 
inancıdır.

Demokratik mücadele inancı, insanlı-
ğa aidiyetin, gelecek yarınların demokratik 
kurtuluşunun, özgür yaşamı inşa etmenin 
teminatıdır. Gelecek özgür günlerde bu-
luşmak umuduyla tekrar sizin insancıl du-
yarlılığınız için teşekkür ederim.

Devrimci selam, saygı ve sevgilerimi 
iletirim.

Mehmet Günay
2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi / Tekirdağ

Değerli Emekçi 
Hevaller; Merhaba,
Kuşun kafeste sıkıştırılıp, özgürlüğe olan 

hasreti ve tükenmek bilmeyen özgürlük 
mücadelesinin tüm anlamsallığı ve ma-
neviyatıyla, siz değerli, emekçi “Politika” 
arkadaşlarını sevgiyle selamlıyorum. İyi, 
sağlıklı, moralli ve dinç olmanızı diliyorum.

Değerli Politika emektarları, göndermiş 
olduğunuz değerli Politika Gazetesi’nin 13. 
sayısı bana 11.06.2015 tarihinde ulaştı. Böy-
lelikle tekrar sizlere sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 2015 
yılında barajı 13.1 depremle, Türkiye’de ya-
şanan tüm katliamlara karşı ve kadınların 
bilinçlice katledilmesine karşı 7 Haziran’da 
13.1 depremle Türkiye’ye hem uyarı, hem 
de zafere atılmış büyük ve çok kıymetli bir 
adım olduğunu, tüm dünya gerçek ve açık 
haliyle görmüştür. Türkiye’deki bu büyük 
tercih, tüm halkların tercihidir, tercihlerine 
tüm hükümet yetkilileri ve milletvekilleri 
saygı duyup, var olan eksikliklerini gider-
mek için arayış ve çaba sarfetme anlayışı 
içine girmelidirler.

Bu yılımızın, özgürlük, adalet, kardeşliğe 
vesile olmasını diliyorum.

Tekrardan çalışma hayatınızda başarıla-
rınızın devamını diliyorum. 

Devrimci selam, sevgi ve saygılarımla.

Rıdvan TANIŞ
Şırnak Cezaevi
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Palandöken’in gece serinliği ve yağmurlu 
eteklerinden, kömünar dünya düşümüz sıcaklı-
ğı ve aydınlığında, selam ve sevgilerimi gönde-
riyorum.

Her birinizi düşdaşça duygularla sımsıkı 
kucaklayıp, öpüyorum. Çalışmalarınızda sonsuz 
başarılar diliyorum. 

Sevgili düşdaşlar, sebebi ziyaretim, gönder-
diğiniz 11. ve 12. sayıların elime geçtiğinden 
haberdar etmek ve teşekkürlerimi paylaşmak...

Gazetenin yayım hayatında başarılar dili-
yorum. Biz tutsaklara ulaştırılması memnuniyet 
verici... Biz devrimci tutsakların dışarıdaki kav-
gayı takip etme, nabzını tutma yollarının başın-
da devrimci-sosyalist basın gelir. Basın emek-
çilerimiz de bunu bilmenin bilinciyle, her türlü 
imkansızlık ve zorluk koşullarında dahi emekle-
rinin ürünlerini bizlere ulaştırmayı aksatmazlar. 

Sizler aracılığı ve vesilesiyle tüm basın emek-
çisi ve düşdaşlarımıza bir daha sonsuz sevgi ve 
teşekkürlerimizi sunarak, iyi ki varsınız ! Düşle-
rimizin kızıl havarileri demek istiyorum. Sizlerle 
dünyamız daha renkli ve yaşanılası... oluyor. 

Sevgili Politika’lı düşdaşlar, gazetenin iki 
sayısını ilgiyle okudum. Eski TKP ile farklılaşma-
sına dair emareler aradım. Koşullardan kaynaklı 
ayrılığın ayrıntılarına vâkıf değilim. Basına yan-
sıdığı (Burjuva ve sosyalist) kadarıyla biliyorum. 
Ama ayrılığın, ayrışmanın neden ve nişanelerine 
dair (kitap, dergi, broşür) yayınlarınızı okumak 
isterim. Sivas’ta okuyan öğrenci bir arkadaştan 
(Eski TKP taraftarı) bir kaç defa istememe rağ-
men gönder(e)meyince, istemekten vazgeçmiş-
tim. Ama şimdi sizlerle tanışınca okuma isteğim 
yeniden depreşti :)

TKP’nin görüşlerini az çok biliyordum. Po-
litika’nın iki sayısında okuduğum makaleler 
bir yönelim farklılığını imliyor. Ve bu değişim 
çabasını eskisine göre olumlu bulduğumu be-
lirtmeliyim. Mücadeleniz de ve çalışmalarınızda 
başarılar!

Ayrılıklar, bölünmeler her ne kadar ho-
şumuza gitmese de... Verili zaman/mekan ve 
öznelerin kavrayış ve duruşlarıyla bir zorunlu-
luğun tezahürleridir. Her taraf, kendi kavrayışı-
na paralel haklıdır. Ayrı kulvarlarda görünse de 
devrim ve sosyalizm okyanusuna akma kararlılı-
ğına halel gelmedikten sonra ve sürece herkese 
yolculuğunda başarılar!...

Bu kararlılık ve ısrar yitirilmediği sürece, na-
sıl ki şu andaki bilinçler ayrı durmayı dayatıyor, 
haklılaştırıyorsa, yarın ve uzak gelecekteki biri-
kim, deneyimin yaratacağı yeni kavrayış ufukları 
yan yana durmayı, birlikte davranmayı dayata-
cak, haklılaştıracaktır... düşüncesindeyim. 

Örneğin, 7 Haziran seçim başarısında ne 
kadar farklı rengin ortak emeği var, değil mi? Bu 
arada bu başarılı çalışmanın aktif öznelerinden 
olmanızdan dolayı sizleri yürekten kutluyorum. 
Yeni dönemde daha büyük başarılarınıza harç 
olacağı inancıyla; emeği geçen her düşdaşa BİN 
SELAM !

Özgür gelecekte görüşünceye değin; sağ-
lık, direnç ve umutla kalın! Ama asla düşsüz kal-
mayın! Erzurum’dan İstanbul’a selam ve sevgile-
rimle... Komünar selam ve sevgilerimle...

* 15-16 Haziran işçi direnişine bin selam!
** Düşdaş : Aynı ütopyayı paylaşanlar... (Ge-

niş anlam) 2004’te yazdığım “Düşdaşlar” şiirim-
den alınma kavram.

Haydar SÖNMEZ
H Tipi Kapalı Cezaevi/ Erzurum

(Sevgili Haydar arkadaşımız, TKP ile ilgili so-
rularınıza verdiğimiz yanıtı yandaki sayfada oku-
yabilirsiniz (19. sayfa)

Merhabalar Sevgili 
Politika’lı Düşdaşlar,

Merhaba Hevalno

Sevgili Politika Emekçileri Merhaba
Birkaç sayıdır hem benim adıma hem de başka arkadaşlar adına gönderdiğiniz Politika 

için çok teşekkür ediyorum. Bu devrimci dayanışma, duygu, düşünce ve eyleminizi çok 
anlamlı buluyorum. Bu tür dayanışmalar sosyalist düşünce ve ilkelerin bir gereği olsa da 
biz sosyalizm adına mücadele edenler şimdiye kadar bu kolektif duygunun oluşması için 
pratik eylem konusunda bir sürekliliğimiz ciddi mânâda olmadı. Yani biz sosyalizm adına 
mücadele edenler, teori kadar  onun kolektif gereklerini yerine getirseydik,  kapitalistler her 
gün halkın, emekçilerin duygularından, umudundan, bir parça alıp götüremezdi. Söylemek 
istediğim şey şudur:

İnsanların duygularına teorik olarak dokunduğumuz kadar pratikte de dokunalım. İn-
sanın zihninde iz bırakan esas şey dayanışma duygusudur. Gezi bunun somut örneğidir. 
Umarım bundan sonra sosyalizm düşü olanlar, kolektif emek için zamana dokunurlar.  Bu 
konuda başta kendimi yetersiz görüyorum. İnsanların yüreğini kazanmanın kolay olmadığı-
nı biliyorum. Çünkü yoksul insanların zihni her gün kapitalizmin bireyciliğiyle doldurulmaya 
çalışılan bir sistemin içinde yaşıyoruz. Onların yüreğini, bu bireyci kafesin içinden çıkarıp, 
kolektif yaşama alıştırmak kolay olmasa gerek. Eğer kolay olsaydı biz sosyalistler çoktan on-
larla birlikte kendi kendimizi yönetmiş olurduk. Ama ne var ki, daha mahallelerde bile kendi 
yaşamımızı benimsetememişiz. Yani genel anlamda süreç, kolektif, eşit ve özgür bir yaşam 
için, insanların yüreğini kazanmak için çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. 

Değerli yoldaşlar, bir kez daha emeğiniz ve duyarlılığınız için sonsuz teşekkürlerimi suna-
rım. Hepinizi devrimci duygularımla kucaklar, sevgi ve saygılarımı sunarım. Özgür günlerde 
(fiziki anlamda söylüyorum) buluşmak dileğiyle! 

Mutlu, özgür ve sevgi içinde yaşayın. Sevgilerimle.
Nihat ATAÇ

H Tipi Kapalı Cezaevi / Gaziantep

Yoldaşlığın manevi derinliği ile sizlere öz-
lem dolu selamlarımızı gönderiyoruz.

Ülkemizde kana susamış faşist diktatörü 
durdurmak için, Gezi ruhu ve Kobanê ruhu 
ile birlikte mücadele eden saygıdeğer halk-
larımızın ve siz Politika Gazetesi emekçileri 
şahsında, özgür basın emekçilerine siyasi tut-
saklar olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz.

HDP’nin seçim zaferi, tüm ezilenlerin, 
ötekileştirilenlerin ve kimliği yok sayılanların, 
yani bizlerin zaferidir. Bu zafer ülkemizde an-
tidemokratik siyaset anlayışını hakim kılmaya 
çalışan anlayışa karşı vurulmuş, güzel bir dar-
bedir :) Her diktatörlüğün bir başlangıcı, her 
diktatöründe bir çöküşü vardır. Bizler de dik-
tatörlük sevdalısının çöküşünü gördüğümüz 
için çok mutluyuz :)

HDP’nin seçim zaferini, zindanlarda bü-
yük coşku ve heyecanla karşıladık ve türküler-
le, halaylarla bu zaferi taçlandırdık. Kuşkusuz 
bu zafer coşkusu, tüm zindanlardaki arkadaş-
lar şahsında da olmuştur. Buradan herkesin 
zaferini kutluyoruz. Demokratik bir ülke için 
onurlu özgürlük mücadelemizi, büyük zafer 
coşkusu ile sürdürmeye devam edeceğiz. 
Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.

Özgür yarınlarda buluşmak dileğiyle... 

Selam ve sevgilerimizle..

Recep MOTUR 

Hamdullah ÇINAR

Merhaba Değerli Yoldaşlar...
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Biz insan hakları savunucuları biliyo-
ruz ki, bir ülkede yaşam hakkı korunamı-
yorsa hiçbir hak katagorisi korunamaz.
Bizler biliyoruz ki yaşam hakkının gü-
venlik güçleri tarafından ihlal edildiği bir 
ülkede haklar ve özgürlükler sistematik 
olarak ihlal riski altındadır.

Bu gün burada 23. Yaşam Hakkı Nö-
betinde yine bir aradayız.

Bugün yine yaşam hakkı devlet güçle-
ri tarafından elinden alınmış bir çocuğun 
öyküsünü dinleyeceğiz.

15 Şubat 2008 günü Cizre’de topantı 
ve yürüyüş esnasında polisin yine aşırı ve 
orantısız güç kullanımı sonucu 16 yaşın-
da bir çocuk polis panzerinin altında can 
verdi.

Bireylerin ve toplulukların şiddet içer-
meyen araçlarla diledikleri konuda, dile-
dikleri talepleri ileri sürdükleri toplumsal 
gösteri yapma hakları vardır. Demokratik 
ve uygar ülkeler, farklı fikirlerin ifade 
edilmesi ve toplumsal gösteri düzleminde 
gerçekleşmesi hakkını korur.

Oysaki Türkiye’de polisin güç kulla-
nımı sonucu toplumsal olaylarda yaşam 
hakkının ihlal edilmesi neredeyse günlük 
yaşantımızın bir parçası haline gelmiştir.

15 Şubat 2008’de Cizre ilçesinde çı-
kan olaylarda ilk önce başına taş isabet 
etmesi sonucu öldüğü söylenen Yahya 

Menekşe’nin polis panzeri tarafından 
ezildiği ortaya çıktı.Cizre Cumhuriyet 
Başsavcılığınca hazırlanan “Olay yeri 
keşfi ve ölü muayene tutanağında; ço-
cuğun üzerinden sert bir cismin geçmesi 
sonucu öldüğü yazıldı.’’ Malatya Adli Tıp 
Kurumundan ‘“ölümünün araç altında 
kalmasına bağlı olarak oluşabilecek nite-
likte olduğu’’ raporu verildi.

Ancak bu iki  rapora rağmen Cizre 
Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izni 
vermedi.Cizre Kaymakamlığı soruşturma 
talebini reddetti.Menekşe’nin babası Sa-
lih Menekşe; “oğlumu öldürdüler pan-
zerle ezdiler, kimileri diyor ki kafasına taş 
değmiş. Herkes şahit oğlumu panzer ezdi’’ 
dedi.

Çocuğunun ölüm haberini duyan Ra-
ziye Menekşe, gözyaşları dökerek Kürt-
çe ağıtlar yaktı.Çocuklarının ölümünden 
devleti sorumlu tutan  anne Menekşe şun-
ları söyledi: “Oğlumu Türk hükümeti öl-
dürdü, devletten davacıyım. Oğlum polis 
panzerinin ezmesi sonucu öldü. Kürtler 
ezilen, yoksul ve kimsesizlerdir. Zamanın-
da devlet evlerimize bomba attı, yerlerde 
sürükleyerek perişan etti. Şimdi yüreğimin 
köşesi olan oğlumu benden aldılar. Dev-
letten davacıyım.’’

Yahya Menekşe’yi ezerek öldüren 
panzeri kullanan polis O.Y hakkında, tak-
sirle ölüme sebebiyet vermek suçundan, 

dava çok sonra açıldı ve olay yerinde keşif 
iki yıl sonra yapıldı. Cizre 2. Asliye Ceza 
Mahkemesinde görülen dava 11 Aralık 
2012’de sonuçlandı ve polis memuru O.Y 
hakkında beraat kararı verildi. Karara iti-
razı olan aile yargıtaya başvuruda bulun-
du.

Yahya kendisini 
panzerin altına atmış!
Beraat  kararına itiraz eden Av.Rojhat 

Dilsiz ‘’Menekşe panzer altında ezildi.Bu 
konuda raporlar da var.Ancak mahkeme 
esas olarak öldüreni değil ölen çocuğu 
suçlu buldu.Karara göre Yahya Menekşe  
kendini panzer altına atmış “ dedi.

Bu karar 
vicdanları sızlattı
Oysa basit bir trafik kazasında bile 

sürücünün hukuk karşısında her türlü 
sorumluluğu bulunmaktadır.Yahya Me-
nekşe gibi panzerle öldürülen Mizgin 
Bingöl,Şahin Önder, Hasan Bakdur ve 
daha bir çok çocukla ilgili  mahkemeler 
suçu işleyenlerle ilgili bir cezalandırmaya 
gitmediler.

Toplum vicdanını yaralayan ve adil 
yargılanma inancını  zedeleyen bu tür da-
vaların takipçisiyiz.

Yahya Menekşe’nin öldürülmesi in-
sanlığa karşı işlenen suçlardandır!

Yaşam hakkı en kutsal haktır!

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
İZMİR ŞUBESİ

“KAOS” İyidir
 q Nurani ERSOY

“İstikrar”, devleti yönetenler için siste-
min idamesi, burjuvazi için de sömürünün 
sorunsuz devam etmesi anlamına gelir. Ül-
kede  -erk’i elinde bulunduranların söyle-
miyle- istikrar varsa işçiler, emekçiler rahat 
rahat sömürülüyor; devlet çarkı, her türlü 
demokratik, ekonomik talepleri bastırıyor 
demektir.

Ne zaman ki işçiler, memurlar, kısacası 
emeği ile geçinenler örgütlenip ekono-
mik-politik-sosyal haklar elde etmeye baş-
lamışsa bu durum, sistem açısından “kaos” 
yaratmıştır. Çünkü düzen içinde işleyen 
çarka çomak sokulmuştur. Ana çark dönse 
bile artık birçok küçük çark sorun yaratma-
ya başlamıştır. 

İşte 7 Haziran’ da da böyle oldu. Çünkü 
HDP çatısı altında birleşip seçim çalışma-
larında –her türlü tehdit ve saldırıya rağ-
men- birlikte mücadele etmenin mükafa-
tını hak eden demokratik güçler, Meclis’ e 
güçlü bir biçimde girince erk’ i elinde bu-
lunduranların kaosu başladı.

Çünkü artık “meclis” te, gerici-faşist ya-
saları çıkarmanın kanalları az da olsa tıkan-
dı. Çünkü Kürt Özgürlük Hareketi, gerek 
ülkede gerekse dünyada yasallık kazan-
dı. Çünkü Türkiye demokratik güçlerinin  
yoğun ve birlikte çalışmasıyla diktatorya 
hevesi birilerinin kursağında kaldı. Çün-
kü HDP, bütün bileşenleriyle birlikte, artık 
mecliste farklı renklerin, seslerin temsilcisi 
olacak düzeyde tabuları yıktı.

Son günlerde herkes “hükümeti kim 
kuracak, kimler koalisyon oluşturacak?” 
sorularıyla meşgul. Ama biz sosyalistler 
-belli bir eşik aşılmakla birlikte- hükümeti 
kimin kuracağıyla değil; kurulacak hükü-
metlere karşı, işçi sınıfının mücadelesini ve 
örgütlenmesini nasıl ilerletebileceğimizi, 
HDP çatısı altında gelişen ortaklaşmayı 
daha anlamlı ve daha örgütlü olarak ileri-
ye nasıl taşıyacağımızı, demokratik hak ve 
taleplerimizi kazanımla sonuçlandırmak 
için mücadele alanlarını nasıl genişletebi-
leceğimizi düşünmeli, tartışmalıyız.

Ezenler, sömürenler açısından “kaos”  
kısa zamanda biteceğe benzemiyor. Çün-
kü resmi ideolojinin temsilcileri olan AKP-
CHP-MHP arasında, seçim vaatleri düşü-
nüldüğünde -özellikle Tayyip Erdoğan’ ın 
söylemi ve tavrı sebebiyle- uzlaşma kolay 
görünmüyor. Kaldı ki hükümet kurulsa 
bile bu hükümet hem güçlü hem de uzun 
ömürlü olamayacaktır.

Bu süreçte, sol-sosyalist-demokratik 
örgütler, sendikalar güçlü ve kararlı biçim-
de bu duruma müdahil olamazsa -çoğu 
örgüt bugünlerde rehavet içinde- bu kaos 
ortamından yine patronlar, yine sermaye-
darlar, yine uluslararası emperyalist örgüt-
lenmeler kazançlı çıkacaklardır.

Yaşam Hakkının Olmadığı Yerde 
Hiçbir Hakkın Anlamı Yoktur

Değerli Haydar arkadaşımız,
Mektubunuz için çok teşekkür ederiz. Biz de sizin en kısa zamanda, tüm diğer 

devrimci siyasi tutsaklar için olduğu gibi fiziken özgürlüğünüze kavuşmanızı dileriz. 
TKP konusuna gelince, anlaşılır bir karışıklık yaşadığınızı anladık. Daha önce 
“TKP” adıyla devlet icazeti ile yasal olarak kurulan ama aslında adı SİP olan 
parti konusunda size pek yardımcı olamayacağız. Onların gerek ayrışmadan önce, 
gerekse sonrasında Kemalizm, Kürt Ulusal Sorunu ve ML’nin temel ilkelerine yak-
laşım konusunda ciddi farklılıklar gösterdiğini siz de görmüşsünüz. Ayrışmalarına 
rağmen kendi ifadelerine göre, tüm bu konularda SİP “TKP” dönemindeki temel 
belge ve programlarının iki grup için de bağlayıcı olduğunu ifade ediyorlar. Bizim 
fikirlerini desteklediğimiz ve belgelerine yer verdiğimiz TKP ise 1920’de Mustafa 
Suphi’ler tarafından kurulan, Nazım Hikmet’lerin, İsmail Bilen’lerin, Mustafa 
Hayrullahoğlu’ların gerçek TKP’sidir ve Avrupa’nın yasaklı tek Komünist Partisi 
olarak yasallık mücadelesi vermektedir. Biz de yayınlarımızla Anayasa ve TCK’da 
TKP’yi yasaklayan maddelerin kaldırılacağı demokratik bir Anayasa mücadele-
sinde yer alan bir yayın olarak TKP’nin görüşlerine yer vermekteyiz. Nasıl ki siz 
fiziken tutsak ama gerçekte özgür iseniz, TKP de fiziken yasak ama işçi sınıfının ve 
ezilen halkların nezdinde yasal ve özgürdür. 

Dostça Selamlarımızla...
Politika
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 q Ayla BORAN

Susturmak; hangi korkunun, hangi 
kaldırılamazlığın ya da hangi köhnemiş 
devam arzusunun edimidir ki saldırgan-
ca koca bir toplum susturulmaya ça-
lışılıyor. Biliyoruz ki ezilen, sindirilen, 
sömürülen, katledilen tek taraf vardır 
dünyada. Emeğine, yaşam alanına, canı-
na kastedilen işçi ve emekçiler, halklardır.

Susturun Şu 
Muhalif Basını!
Basın özgürlüğüne ilişkin ilkeler bu 

coğrafyada hiç bir koşulda ve hükümetle 
hayata geçirilememiştir. Baskının artan 
ya da azalan boyutları her zaman, tek 
bir amaca hizmete koşulmuştur. Devlet 
ve iktidarına tamamen yandaş olarak 
üç maymunu oynayacak sözde basın 
olmakla; devrimci, muhalif ve yasakla-
ra boğulan, düşünce özgürlüğünden 
yana olan gerçek bir basın-yayın ilkesini 
savunan basın olmak arasında ciddi bir 
susturma ve susturulma farkı var. Âpe 
Musa, Metin Göktepe, Hrant Dink gibi 
katledilen, düşüncelerinden veya yazıla-
rından dolayı zindanlara atılan nice basın 
emekçileri var bu toprakların. Geldiğimiz 
noktada bırakınız devrimci bir muhale-
feti dillendirmeyi, en ufak “demokratik” 

taleplere bile köşelerinde yer verdikleri 
için aforoz edilebiliyor basın temsilcileri. 
Susmayana saldırı ve şiddet, tarihin te-
kerrürü gibi devam ediyor.

Susturun Şu 
İşçileri ve Emekçileri!

Emeğin sermaye sömürüsünde işle-
diği bir çarkın içinde, salt ekonomik ve 
sosyal hakları için kalkışan ve sesini yük-
selten işçi ve emekçilere karşı her türlü 
baskı ve dayatma, tüm süreçlerde hiç hız 
kesmemiştir. Sermayenin korkulu rüyası 
olan işçi sınıfı ve emekçilerin üretimden 
gelen güçlerini farkındalığı ve örgütlü-
lüğü durumunda var olan kapitalizmin 
bekası tehdit altında olacaktır çünkü. İşçi 
sınıfının sesinin yükseldiği nice onurlu 
direniş -Kavel, Netaş, DGM, Paşabahçe, 
77 1 Mayıs’ı, 15-16 Haziran, Tekel- gibi 
bugünde Metal işkolu  işçilerinin eylem-
sellikleri susturmayı dayatmaktadır. Mev-
cut sendikal sisteme rağmen başkaldıran 
işçiler,  bu susturulma halinin dışına çıka-
rılmamaktadır. Soma gibi, İnşaat sektörü 
gibi işçi cinayetlerinin sonunun gelme-
diği bir coğrafyada, işçi ve emekçilere 
yaşam solumak yasak. Yasak da olacak 
sistemin devamlılığı açısından. Ta ki sus-
turulamayıncaya kadar.

Susturun Şu Şirreti! 
Susturun Şu Kadınları!
Kim nereden çıkardı şu kadınları ve 

taleplerini? Kutsal aile, kapitalizmin de-
vam yasasıdır. Eşitlik, ekonomik özgür-

lük, sömürü karşıtlığı söylemleri serma-
yenin yedek işgücü ve çifte sömürünün 
aracı olmaktan çıkarırsa kadınları? Ataer-
kil düzen ne yapar sonra. İster koca, ister 
sevgili, ister baba, ister devletten gelsin 
şiddet ve cinayetler farketmez. Kadın 
susturulmalıdır. Homofobik dil toplumun 
her katmanına işler hızla. O yüzdendir ki 
sınıfsal bir yaklaşımı gerektirir kadın so-
rununa yönelik yaklaşımlar. Susmamak 
gereken nokta, erkeği değil, sistemi kar-
şısına alan bir bilincin her alanda birlikte 
örgütlenebilmesidir. 

Aynı gerekçelerden yola çıkarak, Star 
Gazetesi’nin “Susturun Şu Şirreti” başlığı 
ile yaptığı haberde, HDP Eş Genel Başka-
nı Figen Yüksekdağ’a kullanılan dili de 
susmaksızın mahkum etmek gerekir.

Susturun Şu Halkları!
90 yıldır imha ve inkara tabii tutulan, 

30-40 yıldır yaşam hakkı ve mücadele-
si yürüten bir halkı susturma çabası bir 
devlet geleneğidir. Kürtler, mücadelede 
geldikleri nokta ile hiç susmadığını bir 
kez daha göstermiştir. Soykırıma uğra-
mış kadim bir halkı, bir avuç bırakıldıkları 
coğrafyada her türlü yöntemle susturma 
çabası da halkları karşıtlama ve yalnız-
laştırmanın başka bir biçimidir. Bugün 
Ermeniler de susmuyor. Hrant’ın katle-
dilişinden bugüne ve son olarak Kamp 
Armen’e yönelik tehditler karşısındaki 
direnç susmamayı pratikte öğretmekte-
dir. Lazlar, Abhazlar, Çerkesler, Romanlar, 
Süryaniler, Ezidiler vs., kimliklerine ve 
dillerine sahip çıkmak için ses veriyorlar. 

Kimliklerin sınıf siyaseti ile eklemlendiği 
noktada elbette susturulmak hiç müm-
kün olmayacaktır.

Susturun Şu İbneleri,
Lezbiyenleri, Transları!

Kendi deyimleri ile “Velev ki İbneyiz, 
Lezbiyeniz, Transız” diyen LGBT’lerin,  
Onur Haftası etkinlikleri kapsamında 
Taksim’de yaptıkları yürüyüş, ramazan 
ayı gerekçe gösterilerek engellenmeye 
çalışıldı. Polisin sert önlemlerle saldır-
dığı kitle de susturulmaya çalışıldı. Sis-
tem sömürüsünü en yakından yaşayan 
LGBT’lerin, uğradıkları her saldırı, cinsel 
tercihlerine ve yaşam haklarınadır.

Susmak bir karardır ancak susturul-
mak insan iradesini yok saymaktır. Bu 
topraklarda yok sayılan her şey ve her-
kes için susmamak görevdir. Binlerce kez 
yutkunmak bir an geldiğinde haykırma-
yı önceler. Suskunluğun dayatıldığı bir 
yaşamı, o an geldiğinde haykırabilecek 
günlerde buluşmak, insanca yaşamın şö-
leni olacaktır. 

KÜLTÜR & KADIN

SUS/MA
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Yunanistan’ın içinde bulunduğu du-
rumu değerlendiren Alman Komünist 
Partisi(DKP) Genel Başkanı Patrik Kö-
bele 30 Haziran 2015 tarihinde bir açık-
lama yaptı. 

Köbele açıklamasında şu konulara 
vurgu yaptı: “Başta Federal Hükümet ol-
mak üzere, AB’nin önde gelen ülkelerinin 
hükümetlerinin, AB’nin, Troyka kurumla-
rının Yunan halkına yaptıkları, en adi şan-
tajdan başka bir şey değildir.

Yunanistan hükümeti buna bir referan-
dum ile yanıt veriyor ve halkı, kurumların 
şantajını reddetmeye çağırıyor. Elbette bu 
şantaja hayır denilmelidir. Ancak bu hayır 
oylarının, Yunanistan hükümetinin tasar-
ruf paketine evet oyu olarak da algılanma 
tehlikesi vardır. Tasarruf paketi de aynı 
şekilde reddedilmelidir. Yunanistan Ko-
münist Partisi (KKE) ikisi arasındaki se-
çimi, ‘veba ile kolera arasındaki seçime’ 
benzetmektedir.

Yunanistan halkına ne sert, ne de yu-
muşatılmış tasarruf paketleri yardımcı 
olabilir. Tasarruf paketleri AB içerisindeki 
ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırmaz, 
aksine sertleştirirler. Tasarruf paketleri, 
AB içindeki öncü emperyalistlerin en sert 
silahları olan Euro ve Gümrük Birliğine 
karşı koruyucu olamazlar. Yunanistan için 
her yeni ‘yardım yılı’, halkı ve işçi sınıfı-
nı onlarca yıl geriye atacak bir borç yükü 
getirecektir.

Her kim ki bu durum karşısında 
AB’nin olası insani yeniden yapılanma 
hayallerini yayıyorsa; her kim ki Kat-
ja Kipping (*) gibi, Yunanistan’ın AB’de 
ve Euro Bölgesinde kalması için bayan 
Merkel’den yapabileceği her şeyi yapma-
sını talep ediyorsa, o, istese de istemese 
de tekelci sermayenin işini yapıyor ve em-
peryalist AB projesini destekliyor demek-
tir. Maalesef bu tespit, tekellerin ve süper 
zenginlerin zenginliklerini Yunan dev-
letinden çoktan kaçırdıkları bilinmesine 
rağmen, sermaye çıkışını engellemek için 
banka ve borsaları kapatma gibi çaresiz 
çabalarda bulunan Yunanistan hükümeti 
için de geçerlidir.

Yunanistan ekonomisine sadece radi-
kal bir borç silinmesi ve güçlü ihracatçı 
ülkelere karşı savunma oluşturulması yar-
dımcı olabilir, ancak bu AB ile olanaklı 
değildir. AB buna izin vermez, çünkü bu 
sömürülen diğer halklara da örnek olabi-
lir. Yunanistan’daki egemen sınıf da buna 

müsaade etmez, aksine güya gerekli olan 
zorunlu kısıtlamaları ve tasarruf zorunlu-
luğu yalanlarını propaganda etmektedir.

Biz, AB’nin tasarruf dayatmalarına 
karşı mücadele veren Yunanistan halkıy-
la dayanışma içerisindeyiz. Güya ‘nan-
kör Yunanlılara’ kızan ve dilenciliklerinin 
sonlanmasını isteyen, Avrupa’nın vergi 

mükellefleri ‘Yunanlılara’ para veriyor 
yalanını yaymaktan yorulmayarak, işçi 
sınıflarını birbirlerine düşürmeye çalışan 
AB politikacıları ile müzakerecilerinin iki-
yüzlülüğüne karşı çıkmaktayız.

Evet, artık yeter! Şantajlar ve tasarruf 
paketleri sonlanmalı, radikal bir borç 
silinmesi gerçekleştirilmelidir!

‘Kötünün iyisi’ politikalar Yunanis-
tan halkına yardımcı olamaz. Yardımcı 
olacak olan devrimci adımlar ve sınıf 
mücadelesidir. PAME’li sendikacılar ve 
KKE tam olarak da bunu yapmaktadırlar.

(*) Katja Kipping, Alman Sol Parti Eş 
Genel Başkanı (ç.n.)

PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, “Arnavut Karker 
Amcanın devrimciliği Rojava ve tüm Kürdistan devriminde 
yaşayacak, bu ruh tüm Ortadoğu’yu özgürleştirerek halkları 
özgürlük ve kardeşlik temelinde komünal demokratik yaşamla 
buluşturacaktır” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Rojava Devrimi’nın 
son yılların en büyük enternasyonalist dayanışmasını 
ortaya çıkardığını belirtti. KCK, Kobanê Direnişi etrafında 
halkların birleşmesinin de bu dayanışmanın zirveleşmesi 
olduğunu kaydederek, “1 Kasım Dünya Kobanê Günü bunun 
en somut ifadesi olduğu gibi, Kobanê Direnişinin başarısında 
bu tutum çok belirleyici olmuştur” dedi.

“Kobanê Direnişinin başarısında rol oynayan büyük 
enternasyonalist değerli insan Arnavut Karker Kobanê (Rıfat 
Horoz)  Amca IŞİD’in Kobanê katliamında şehit düşmüştür” 
denilen KCK açıklamasında şunlar ifade edildi:

 “Bu şehidimizi minnetle anıyor, Arnavut Karker Amcanın 
sosyalist ruhunun dolaştığı Kobanê’nin yenilmezliğin şerbetini 
içerek her türlü saldırıyı yenilgiye uğratacağına inanıyoruz.

Şehit Arnavut Karker Kobanê IŞİD’in Kobanê işgaliyle 
birlikte Suruç’a gelerek aylarca Suruç sınırında Kobanê Direni-
şiyle dayanışma içinde olmuştur. Suruç’ta Kobanê Direnişini 
destekleyen halkın moral güç aldığı devrimci olarak gecesini 
gündüzünü Kobanê Direnişinin başarısı için vermiştir. Sınırda 
direniş kütüphanesi açmış, direnişin burada mayalanması ve 
güçlenmesi için büyük çaba harcamıştır.

Kobanê Direnişinde birçok genç enternasyonalist yaşamını 
yitirirken, Rıfat Horoz yoldaş gücü ve enerjisiyle direnişin en 
büyük kahramanlarından biri olarak Rojava Devrimi ve insan-
lık tarihindeki yerini almıştır. Kobanê zaferinden sonra hemen 
Kobanê’ye geçmiş, devrimin moral gücü olarak Kobanê’nin 
küllerinden yeniden yaratılması çalışmalarında en önde yerini 
almıştır. Kobanê gerçekliğini kendi şahsında tüm dünyaya 
göstermiştir.

İşte bu bilge devrimci, halkın moral gücü olmak için 

yaşamını ortaya koyan Sinoplu Arnavut Karker Amca, IŞİD’in 
Kobanê saldırısında kadın, çocuk, genç ve kendisi gibi yaşlı 
yüzlerce Kobanêli gibi katledilmiştir. Kobanê Direnişinin ru-
huna kendi ruhunu da katmıştır. Kobanê artık sadece kendisi 
değildir; enternasyonalist devrimcileriyle, Kobanê Dünya 
Gününde ayağa kalkan dünya halklarıyla tüm insanlığın di-
reniş merkezi, moral merkezi bir şehir haline gelmiştir. Rojava 
Devrimi ve Kobanê halkı Arnavut Karker amcasını unutmaya-
cak, onun özlemini, Kobanê’nin inşası, özgür ve demokratik 
yaşamıyla taçlandıracaktır.

Arnavut Karker Amcanın devrimciliği Rojava ve tüm 
Kürdistan devriminde yaşayacak, bu ruh tüm Ortadoğu’yu öz-
gürleştirerek halkları özgürlük ve kardeşlik temelinde komünal 
demokratik yaşamla buluşturacaktır.”

Karker Amcanın Devrimciliği Yaşayacak!

Alman Komünist Partisi (DKP) Genel Başkanı Patrik Köbele:
“Yunanistan’a Devrimci Adımlar ve Sınıf Mücadelesi Yardım Eder”



q Sinan DERVİŞOĞLU &
    Hurşit SAĞIROĞLU

Bu yazımızda, Marksist felsefenin 
en belirleyici özelliği olduğu kadar 
felsefe tarihinin de en temel sorunu-
na değinmek istiyoruz: Materyalizm 
ve idealizm çatışması. Tüm düşünce 
tarihi boyunca felsefi görüşler, madde 
ile ruh- düşünce arasındaki ilişkiyi ele 
alırken takındıkları tavra ve tanımla-
dıkları önceliğe göre ikiye ayrıldılar: 
Materyalist yaklaşım ve idealist yak-
laşım.

İdealizmin Kökleri 

Düşünceyi ve ruhu öne çıkaran ve 
onu belirleyici olarak gören idealist 
bakış açısının çeşitli toplumsal kökle-
ri vardır. Bunlardan birincisi, insanın 
doğa ve toplum karşısındaki güçsüz-
lük ve korku hissidir. Doğa olayları-
nı açıklayamayan ve bunlar karşısında 
kendini güvensiz hisseden insanoğlu, 
uzun yüzyıllar boyunca gördüklerinin 
ötesinde doğaüstü güçlerin, tanrıların 
ve ilahi güçlerin varlığına inanmaya 
meyilli oldu. Bir diğer kaynak, ölüm 
karşısında insanın hissettiği çare-
sizlik ve tepkidir. Ölümü, çevresin-
deki birinin kaybını kabullenemeyen 
insan, ölümden sonra da bir şeylerin 
yaşamaya devam ettiğini düşünmek 
istedi ve bunu “ruh” olarak tanımladı. 
Öte yandan, yaşadığı sınıflı toplumda-
ki haksızlık ve acıları ortadan kaldır-
mak için bir şey yapamayan insan, bu 
kötülüklerin hiçbirinin olmadığı ideal 
bir dünya düşledi ve bunu “öteki dün-
ya” ve “cennet” olarak kurguladı. Bir 
diğer unsur da toplumda kafa emeği 
ile kol emeği arasında oluşan işbö-
lümü oldu. Bir yandan toplumda bir 
düşünce geliştirme fırsatı dahi olma-
dan köle gibi çalışan yoksullar, öte 
yandan da maddi geçim olanaklarına 
sahip olup sürekli düşünce geliştiren 
insanların varlığı, bu ikinci kesimde 

“fikirlerin üstünlüğü” hissini güçlen-
dirdi ve dünyayı, maddi köklerinden 
kopmuş  ve kendilerinin var oluş se-
bebi olan bu “fikir”lerin bir yansıması 
şeklinde algılamalarına yol açtı.

Fikri, ruhu ve Tanrı fikrini başa 
koyan idealist felsefede 2 eğilim göz-
lemek mümkündür: Maddeden ba-
ğımsız ve onu belirleyen bir ruhun 
varlığını savunan objektif idealizm 
(ki en başarılı temsilcileri Descartes, 
Leibniz ve Hegel’dir), ve maddenin 
sadece fikirlerimizi bir yansıması 
olduğunu, fikirlerin ötesinde maddi 
dünyanın hiçbir gerçeklik taşımadı-
ğını iddia eden sübjektif idealizm 
(ki en tutarlı temsilcisi Berkeley’dir). 
Leibniz, dünyanın “monad” adını ver-
diği ruh yapıtaşlarından oluştuğunu 
savunurken Berkeley, “madde” de-
nilen şeyin sadece sıcak-soğuk, sert-
yumuşak, hafif-ağır, sarı-beyaz..vs 
gibi fikirlerin kafamızdaki bir bileşimi 
(terkibi) olduğunu ve bilincimizden 
bağımsız bir madde olmadığını söy-
lüyordu.

Burada can alıcı soruyu soralım: 
Algıladığımız bir nesnenin “mad-
de” ya da “ruh” olduğunu söyle-
menin pratik sonuçlar açısından ne 
farkı vardır? Bu sorunun cevabı, bizi 
materyalizmin temel karakteristiğine 
götürecektir.

Materyalizmin Özü: 
Dünyayı Anlayabilir ve 
Değiştirebiliriz 

“Ruh” kavramı, tanım itibariy-
le bilinemez, anlaşılamaz, müdahale 
edilemez bir olgudur ve insanın algı 
ve müdahalesinin ötesindedir. Bunu 
reddetmek ve dünyanın maddiliğini 
savunmak ise, tam tersine çevremiz-
deki dünyayı ve onu oluşturan nesne-
leri anlayabileceğimizi, kavrayabile-
ceğimizi ve maddenin kendi objektif 
kanunları çerçevesinde ona müdahale 
edebileceğimizi savunmak demektir. 

Dolayısıyla materyalizm, tanım itiba-
riyle doğaya ve topluma karşı edilgen 
ve çaresiz değil, etkin ve mücadeleci 
bir tavrı gündeme getirir ve özü iti-
bariyle devrimci bir yaklaşıma temel 
teşkil eder.

İdealizm nasıl kaynağını insanın 
bilgisizliğinden ve doğa ve toplum 
karşısındaki boyun eğmişliğinden 
alıyorsa, materyalizm de bilim-
sel atılımların ortaya çıktığı ya da 
toplumda başkaldırı rüzgarlarının 
estiği dönemlerde güçlenmiştir. Ta-
rihte materyalizmin bilinen ilk temsil-
cileri, maddenin atomlardan oluştuğu-
nu savunan Demokritos gibi ilkçağın 
Yunan materyalistleri oldu. Bunun 
arka planını, Eski Yunan’daki özellik-
le matematik ve astronomideki büyük 
bilimsel gelişmeler oluşturuyordu. 
Daha sonra, 9 ve 11. yüzyıllar arasın-
daki büyük İslam Aydınlanmasında 
da bilimlerde yapılan büyük atılım-
lar, Ömer Hayyam, Ebu Bekir Razi 
gibi materyalist eğilimli düşünürleri 
ortaya çıkarda. Aynı dönemde İbni 
Haldun, büyük eseri “Mukaddime”de 
toplumların tarihini maddi faktörlerle 
açıklamaya girişti.

Ancak materyalist düşünce en bü-
yük atılımını Fransız Devrimi önce-
sinde Avrupa Aydınlanması dönemin-
de gerçekleştirdi. Bir yandan fizikte 
ve kimyada yapılan büyük keşifler 

bilimsel ve sorgulayıcı bir düşünce 
akımını gündeme getirirken, çatırda-
yan feodaliteye karşı toplumda ge-
lişen başkaldırı ruhu materyalizmi 
güçlendirdi. İngiltere’de John Locke, 
Fransa’da Diderot ve Helvetius gibi 
düşünürler feodal otoriteye ve onun 
ideolojik bekçisi kiliseye karşı öz-
gürlüğü, bağnazlığa karşı toleransı 
savundular. Çağının büyük bir dev-
rimci düşünürü olan Diderot eserle-
rinde kiliseyi yerden yere vurmakla 
kalmadı; yazılmasına öncülük ettiği 

“Ansiklopedi” ile çağının bilimi ışı-
ğında doğanın materyalist yorumunun 
temellerini attı. Bu fikirlerin ışığında 
gerçekleşen büyük Fransız Devrimi, 
kiliseyi kurum olarak yıktığında idea-
list düşünce ve dine öldürücü bir dar-
be vururken materyalist düşünceyi de 
geri dönmeyecek şekilde insanlığın 
gündemine oturttu.

Feurbach’dan Marx’a:
Marksist Materyalizmin
Doğuşu
19. yüzyıl ortalarına kadar Alman-

ya’da düşünsel yaşam, aristokratik 
gericiliğin gücü ve burjuva devrimci-
liğin zayıflığı nedeniyle sürekli olarak 
idealizmin damgasını taşıdı. Ancak bu 
dönemde Hegel’in bir öğrencisi olan 
Feuerbach, “Hristiyanlığın Özü” adlı 
eseriyle toplumu sarstı. Bir mater-
yalist olan Feuerbach bu eserinde 
ateizmi savunmakla kalmıyor, en 
güçlü toplumsal kurumlardan biri 
olan dini de toplumsal temelleriyle 
birlikte açıklanabilir hale getiriyor-
du. Feuerbach’tan etkilenen Marx ve 
Engels’i, kendi dönemlerinde gerçek-
leşen gerek bilimsel, gerekse politik 
gelişmeler materyalizme yöneltti. 
Boyle ve Mariott tarafından bulu-
nan “enerjinin sakınım kanunu”, 
maddenin yanı sıra enerjinin de 
yok olmadığını ve yoktan var edi-
lemeyeceğini ortaya koydu. Sadece 
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Materyalizm: 
Aydınlanmanın ve Umudun Felsefesi



canlılarda bulunan organik bir madde-
nin, ürenin, bilim adamları tarafından 
laboratuvarda suni olarak üretilmesi 
de canlı varlıkları ve hayatı gizemli 
olmaktan çıkardı ve aslında biyolo-
jik süreçlerin üst seviyede karmaşık 
birer kimyasal süreç olduğunu gös-
terdi. İnsanın oluşumunu açıklayan 
Darwin’in evrim teorisi ise, idealist 
ve dinsel düşünceye öldürücü dar-
beyi vurdu.

Bunların yanı sıra politik geliş-
meler de materyalizmin önünü açtı. 
Almanya’da zayıf olan burjuvaziye 
rağmen demokrasi ve cumhuriyet 
için işçi sınıfının verdiği mücadele, 
Almanya’nın 200 yıllık politik sta-
tükosuna ve onun ideolojik anlatımı 
olan idealizme büyük darbe indirdi. 
Marx ve Engels, yalnızca doğayı 
değil, toplumu da materyalist te-
mellerde yorumlamaya girişerek 
maddeci düşünceye en mükemmel 
şeklini verdiler ve tamamladılar.

Materyalist Düşünce 
Bize Ne Katar? 
Materyalist bakış açısı, bize ön-

celikle bir olayı, bir insanı, ya da bir 
dönemi değerlendirirken fikirlere, id-
dialara ya da görüntülere değil, maddi 
olgulara ve maddi ortama bakmayı, 
yapacağımız analizde bunları başa 
koymayı öğütler. Marx özellikle bir 
insanı değerlendirirken kendisi 
hakkında söyledikleriyle değil, onu 
maddi ortamı ve gerçekliği ışığında 
ele almamız gerektiğini belirtmiş ve 
aynı yaklaşımı toplumları ya da ta-
rihsel dönemleri değerlendirirken 
de kullanmamız gerektiğine işaret 
etmişti. Aynı şekilde, kafamızda belli 
bir “fikir”i baz alırken, onun karşılık 
geldiği maddi gerçekliği her zaman 
göz önünde tutmak, o kavramın hala 
o maddi gerçekliğe işaret edip etme-
diğini sorgulamak zorundayız.

> Çevremizdeki bir nesneyi, 
giydiğimiz bir ayakkabıyı ele ala-
lım. Kafamızda, “bir ayakkabımız 
var” düşüncesi yer almasına karşın 
bu ayakkabı zamanla eskir, aşınır, 
delinir, su alır. Ancak kafamızda hala 
onu bir “ayakkabı” olarak düşünme-
mize rağmen pratikte o nesne artık bir 
“ayakkabı” olmaktan çıkmıştır. Fikir-
lerin maddi köklerinden kopması, on-
ların kafamızda bir yanılsama olarak 
devam etmelerine yol açar. Madde 
ve kavramlar arasındaki eşitsiz ge-
lişmenin yarattığı bu yanılsama, gün-
lük politik hayatta sosyalizmle ilgisi 

kalmamış “sosyalistler”, ya da örgüt 
olmakla ilgisi kalmamış “örgütler” 
örnekleriyle sık sık karşımıza çıkmak-
tadır.

> İnsanlarla devam edelim. Sağ 
partilere oy veren dindar bir emekçi-
yi, görüşlerine göre değerlendirirsek 
bir “gerici” olarak niteleriz. Sol düş-
manı politikalara destek vermekte ve 
toplumsal gelişmeye set çekmektedir. 
Onu sadece görüşlerine göre değerlen-
dirirsek, onu bir “düşman” olarak ni-
telendirmemiz kaçınılmazdır. Ancak 

maddi yaşantısını ele alırsak başka 
bir resim karşımıza çıkmaktadır. Bu 
emekçi fabrikada, tarlada, ya da ofiste 
çalışmakta, kıt kanaat geçinebilmek-
te, ailesine insanca bir yaşam sunmak 
için olağanüstü çaba sarf etmekte ve 
sömürülmektedir. Çıkarları objektif 
olarak burjuvazinin çıkarlarıyla çeliş-
mekte, kapitalist ekonominin bir kur-
banı olarak sömürülmektedir. Değer-
lendirmelerinde maddi koşulları başa 
koyan her devrimci, bu tür bir insanı, 
faşist bir eylemlilik içinde olmadı-
ğı sürece bir “düşman” olarak değil, 
mücadeleye kazanılması gereken bir 
unsur olarak görmelidir. Materyalist 
bakış, ülkemizde sağın oy deposu 
haline gelen ve çoğu emekçilerden 
oluşan %50’lik kitleyi, “göbeğini ka-
şıyan adam” ya da “yobaz halk” gibi 
aşağılamaların ötesinde sosyalistlerin 
kitlelere ulaşmaktaki yetersizliğinin 
göstergesi ve bizim sorumluluk alanı-
mız olarak algılanmasını sağlamakta-
dır.

> Tarihsel dönemlere gelelim. 
1923 ile başlayan “Cumhuriyet” dö-
neminin kendisi hakkında söyledikle-
ri malumdur. Genel söyleme göre bu 
dönem “istiklalin kazanıldığı”, “kadın 
haklarının verildiği” “modernleşme-

nin başladığı” bir şan ve şeref döne-
midir. Gene bu söylem, “halkın bir 
kısmının gerici olduğu için inkılapçı 
hükümete tepki duyduğunu” iddia et-
mektedir. Ancak dönemin maddi ko-
şullarının incelenmesi, bize bambaşka 
bir resim sunmaktadır. Köylülüğün 
yoksulluğu ve sefaleti, Osmanlı dö-
nemine göre aynen sürmüştür. Yeni 
kurulan sanayi işletmelerinde işçile-
rin yaşam koşulları aynı korkunçlukta 
devam etmiştir. Sendikalar yasaklan-
mıştır. Büyük şehirlerde verem va-

kalarının hızla arttığı rapor 
edilmiştir. Bey ve paşalar 
kaybolmuş, onların yerini 
CHP’nin kanatları altın-
da gelişen çok sayıda yeni 
türedi zengin almıştır. Re-
jimin yeni sahibi olan bü-
rokratlar ve zenginler, ken-
di egemenliklerini sık sık 
düzenledikleri “Cumhuri-
yet Baloları” ile kutlarken, 
köylüler jandarma ve vergi 
tahsildarı baskısı altında 
inlemiştir. Bu maddi koşul-
lar göz önüne alındığında 
Kemalist rejim, kendisine 
sürdüğü tüm yaldızların 
ötesinde, yeni ve asalak bir 
burjuvazinin ülkede ipleri 

ele geçirdiği dönem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Halkın Kemalist iktidara 
olan tepkisinin de “gericilik”ten mi 
yoksa lüks içinde yaşayan bu bürok-
rasiye ve burjuvaziye duyulan nefret-
ten mi kaynaklandığı sorusu daha da 
anlam kazanmaktadır.

Şu Meşhur “İnsan Doğası” 

Marx ve Engels, materyalist 
bir bakışla insanın doğasının onun 
maddi yaşam koşulları tarafından 
belirlendiğini belirttiler. Maddi 
yaşam koşulları, ekonomik faktör-
lerin yanı sıra toplumdaki maddi 
her türlü dinamizmi, bu arada po-
litik eylemliliği de içermektedir. Bu 
tanım, ezeli ve ebedi bir “insan do-
ğası” olmadığını, değişen koşullarla 
beraber insanın da değişip dönüşe-
ceğini ortaya koyar. Burjuva düşü-
nürler, sosyalizmin “insan doğası”na 
aykırı olduğunu, insanın doğası gereği 
kendini düşünen, çıkarcı, fırsatçı bir 
varlık olduğunu ileri sürdüler.  Özel-
likle ülkemiz insanının son 20 yıldaki 
ortalama davranış profili, büyük bir 
vurdumduymazlığı, egoizmi, kabalığı 
şiddet düşkünlüğünü, güce tapmayı 
ortaya koymakta, bu ahlaki gerileme 
ilericilerde dahi yer yer umutsuzluk 

yaratmaktadır. Ancak materyalist ba-
kış açısı, ülkemizdeki bu bozulmanın 
maddi kaynaklarını görmemizi müm-
kün kılacaktır. Sorunun kaynağı, yo-
ğunlaşan ekonomik sömürünün yanı 
sıra, insanların günlük yaşantısında 
mücadele ve direnişe yönelik maddi 
bir pratiğin olmayışıdır. 1980 önce-
sinde her yerde grev, boykot, gösteri 
ve direnişlerin alıp yürüdüğü dönem-
de, bizim insanlarımız, bugünküyle 
kıyaslanmayacak derecede vicdanlı 
ve duyarlı bir profildeydiler. 12 Eylül 
faşizminin silindiri, toplumdaki tüm 
direniş odaklarını ezip geçtikten son-
ra insanlar boyun eğmeyi, her türlü 
yozlukla uyum sağlamayı bir refleks 
olarak geliştirip içselleştirdiler. Eski-
den bir fabrikada olan iş kazası tüm 
çevre fabrikalarda direnişi tetiklerken, 
şimdi tersanelerdeki işçi ölümleri in-
sanların en fazla “ah vah” etmekle ye-
tindiği, yada gözünü yumduğu  birer 
“vaka-i adiye” haline geldiler.

Ancak tersini düşünmek de müm-
kündür ve bunun ipuçları şimdiden 
gözükmektedir. Direniş ve mücade-
lenin maddi pratiği, farklı bir “insan 
doğası”nı gündeme getirebilir ve ge-
tirmektedir. Günde en az 3-4 saldırı 
ya da tacizin gerçekleştiği Taksim’de, 
Gezi Direnişi esnasında bir tek taciz 
vakası dahi yaşanmadı. Şahit olduğu-
muz manzara tam tersine, binlerce in-
sanın yardımlaşma, paylaşma, karşı-
lıklı destek ve arkadaşına sahip çıkma 
ruhuyla birbiriyle kenetlenmesinin bir 
örneğiydi. Gazın, copun, merminin ve 
basınçlı suyun önüne çıkmanın maddi 
pratiği, insanımızdaki onurlu, vicdan-
lı, duyarlı yönü geliştirdi ve öne çıkar-
dı; ve hep birlikte Gezi’de bambaşka 
bir Türkiye’ye ve Türkiye insanına 
şahit olduk. HDP’nin meclise girme-
siyle daha da güçlenen  demokratik 
mücadele sürecinin, önümüzdeki dö-
nemde geçmişin 30 yıllık gerileme ve 
çürümesini durdurup süreci tersine 
çevireceğini düşünmek için artık çok 
sebep vardır

Maddi mücadele süreci ile dö-
nüştürülen insan, toplumun maddi 
altyapısını da dönüştürerek insa-
nın nihai kurtuluşunun da önünü 
açacaktır. Materyalizmin bizlere 
kazandırdığı bu ana ilke, geleceğe 
ilişkin umutlarımızın da temelini 
oluşturmaktadır.
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İnsanlığa damgasını vuran tüm büyük 
dönüşümler ve sıçramalar, sanat alanında 
da başyapıtlara ilham kaynağı olur. Yaratı-
lan eserler sadece içerik olarak doğru ve 
zengin olmakla kalmazlar; biçim olarak 
da büyük bir estetik başarının simgesi 
olurlar. Mihail Şolohov’un Ekim Devrimi 
ve İç Savaşı anlatan eseri “Durgun Don” 
bu tür eserlerin başında gelir.

Mihail Şolohov 1905’de Don bölgesin-
de doğdu. 13 yaşında İç Savaş’a Bolşevik-
lerin safında katıldı. 17 yaşında yazmaya 
başladı ve duvarcılık, muhasebecilik gibi 
bir dizi meslekten sonra yazarlıkta karar 
kıldı. Birkaç kısa eserden sonra 1926’da 
edebiyata damgasını vuracak dev eserini, 
“Durgun Don”u yazmaya başladı. Bu ese-

rin yazılması tam 14 yıl sürdü. Bu eseriy-
le önce 1941’de Stalin Ödülü’nü,1955 ve 
1960 yıllarında Lenin ödüllerine layık gö-
rüldü.  1965’de de Nobel Edebiyat ödülü-
nü aldı.

“Durgun Don”, Don bölgesinde yaşa-
yan Kazakların yaşamını devrim öncesin-
de, sonra da devrim ve İç Savaş sürecinde 
anlatmaktadır. Kazaklar (Kazahistan’da 
yaşayan ve Müslüman-Türki bir halk olan 
Kazah’larla karıştırılmamalı) 17. Yüzyılda 
Rus derebeylerinin yönetiminden kaça-
rak kendilerine özgür ve savaşçı bir ya-
şam seçen Rus köylüleridir. Rusya’nın ge-
niş ovalarında özgür ve başlarına buyruk 
yaşamakta, özgürlüklerini tehdit eden 
herkesle, Çar’ın askerleriyle, Polonyalılar-
la, Osmanlılarla sürekli savaşarak özgür-
lüklerini korumaktadır. Coğrafi komşuları 
olan Müslüman Tatarlarla ve Kafkasya’nın 
Müslüman halklarıyla sürekli bir dostluk-
komşuluk ve düşmanlık-savaş halini aynı 
anda yaşamaktadır. 

19. Yüzyılda Rus Çarlığı, kurnazca bir 
kararla Kazaklara baskıya son verir ve 
bizdeki Hamidiye Alayları’na benzer bir 
“çözüm”e yönelerek onları Çarın ve dev-
letin koruyucu gücü ilan eder. Yıllar boyu 
özgürlükleri için Çarla savaşmış olan Ka-
zaklar, artık Çar’ın emrinde Rusya’daki öz-
gürlük hareketini boğmak için kullanılan 

bir vurucu güç haline gelmiştir. Silah ku-
şanan her Kazak genci Çar’a bağlılık yemi-
ni eder ve Kazaklar, özellikle 1905 devrimi 
esnasında devrimci işçi hareketinin ezil-
mesinde önemli bir görev üstlenirler.

“Durgun Don”un ana kahramanı, bir 
Kazak genci olan Gregor Melehov’dur.  
Babaannesi, Osmanlı-Rus savaşlarının bi-
rinde köyünden kaçırılmış bir Türk kızı ol-
duğu, kendisi de asık suratlı ve karayağız 
bir genç olduğu için arkadaşları onunla 
”Türk” diye alay ederler. Gregor, dürüst, 
yiğit, onurlu bir gençtir; ancak her Kazak 
gibi bireyci, başına buyruk, doğru bildi-
ğini yapan ve duygularına göre hareket 
eden biridir. Ekim devriminin ve İç Sava-
şın fırtınası Kazakları ciddi bir ikileme so-
kar. Bir yandan yoksul birer köylü olarak 
Bolşeviklerin Barış ve Toprak programı 
onlara cazip gelmektedir; öte yandan da 
Hristiyanlığı ve Çara sadakatı başa koyan 
gelenekleri onları Bolşeviklerle karşı karşı-
ya getirmektedir. Devrimci fikirler Kazak-
lar arasında yayılmaktadır; ancak “Tanrı-
nın ve Çar efendimizin düşmanı Kızıllar”a 
duyulan güvensizlik ve zengin Kazakların 
baskısı onları karşı devrimin saflarına it-
mektedir. Bu fırtına içinde sürüklenen, 
çocukluğunu birlikte geçirdiği arkadaşla-
rıyla karşı karşıya gelen ve olaylar karşısın-
da duygusal tepki gösterip saf değiştiren 
Gregor’un öyküsü, aslında Kazak halkının 

dramının ve İç Savaş’ın dehşetinin hikaye-
sidir. Gittikçe sertleşen savaşın acımasızlı-
ğı, 3.ciltte Bolşevik komutan Stokman’ın 
şu sözlerinde ifadesini bulmaktadır: “Pro-
letaryanın nice fedakarlıklarla bulunan ve 
yetiştirilen en seçkin evlatları, bugün cep-
hede birer sinek gibi onar onar, yüzer yü-
zer ölmektedir. Bu savaşta kafamıza sok-
mamız gereken şudur: Ya onlar, ya biz!” 

Türkiye’de birçok roman okuru, kitap 
okurken “tasvirlerden hoşlanmadığını, 
uzun tasvirlere gelince onları sık sık atla-
dığını” söylemeyi adet edinmiştir. Durgun 
Don”u okurken yapılmaması gereken tam 
da budur. Kitaptaki doğa tasvirleri, kırlar, 
ormanlar, ağaçlar, rüzgar ve fırtına, yağ-
mur ve kar, çiçekler ve kuşlar, ve hepsinin 
arka fonunda yer alan ölümsüz Don nehri, 
hiçbir renkli filmin ya da yağlı boya tab-
lonun anlatamayacağı kadar canlı, güzel 
ve çarpıcı bir şekilde tasvir edilmektedir. 
Kitabı burjuva eleştirmenlerin dahi gö-
zünde bir şaheser yapan ve ona Nobel 
kazandıran, içindeki etkili dramatik kurgu 
kadar bu olağanüstü doğa tasvirleridir. 

Yazıldıktan 75 yıl sonra dahi güncel-
liğini yitirmeyen, sosyalist gerçekçi ede-
biyatın bu şaheserini okumamış olmak 
sadece her ilerici için değil, her edebiyat 
sever için dahi bir kayıptır. Bu kayıp mut-
laka telafi edilmeli ve ettirilmelidir.
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

Önemli not: İşsiz, emekli, engelli, öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı fiyatlarından % 50 indirim, devrimci siyasi tutsaklara ücretsiz abonelik.

“DURGUN DON”
1917’Yİ ÖLÜMSÜZLEŞTİREN ESER:

Mihail Aleksandroviç Şolohov, 
24 Mayıs 1905’te Staniza Vyoşenskaya 
yakınlarındaki Kruşilin’de doğdu. 
İç Savaş’a 13 yaşındayken Bolşe-
viklerin safında katıldı. 1922 yılında 
Moskova’ya yerleşip gazetecilik ve 
yazarlığa başladı. Çeşitli liselerde 
okudu ve henüz 18 yaşındayken ünlü 
eseri Durgun Don’u yazdı. Ama bunu 
ancak çok yıllar sonra yayınlatabil-
di. 1932’de Komünist Partisi üyesi 
ve 1936’da Sovyet milletvekili oldu. 
Şolohov 1941 yılında Stalin, 1955 ve 
1960 yıllarında Lenin ödüllerine layık 
görüldü. Mihail Aleksandroviç Şolo-
hov 21 Şubat 1984’de Vyoşenskaya’da 
öldü.


